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P R O D U C T I N F O R M AT I E
BONDA HEEFT EEN FABRIEK OM STAPELBARE, VOCHTRIJKE KRACHTVOEDERS TE PRODUCEREN.
GLUCO+ EN PROTI+ VERVANGEN RUWVOER, KRACHTVOER EN/OF BIJPRODUCTEN.

Vochtrijke krachtvoeders stapelen
P het terrein van Bonda in
Den Bosch is onlangs een
splinternieuwe installatie gebouwd voor de productie van
stapelbare, vochtrijke krachtvoeders. Het productieproces is
nieuw en nergens anders op de
wereld te vinden, zegt verkoopleider Marcel Lipsch. De investering in de fabriek, die op jaarbasis 200.000 ton voer moet
maken, behoort volgens Lipsch
tot de grootste die moederbedrijf Agrifirm dit jaar doet. “Dat
geeft aan dat er veel vertrouwen is in dit nieuwe product.”
Het bijzondere aan de nieuwe installatie is dat van drie
productstromen (droog, nat en
stapelbaar) één stapelbaar product van 24 of 30 procent droge stof wordt gemaakt. Productietechnisch was dat de grootste uitdaging.
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Voerdergrondstoffen

Bonda bouwde in Den Bosch een splinternieuwe fabriek voor de
productie van Proti+ en Gluco+. F O TO : F O TO BURO BERT J AN SEN

Het product kent een energievariant met de naam Gluco+ en
een eiwitvariant, Proti+. Beide
producten zijn samengesteld
uit diverse grondstoffen, waaronder bierbostel en pulp. Ze
worden op het erf los gestort
en ingekuild.
Lipsch benadrukt dat in de
twee producten alleen voedergrondstoffen verwerkt zijn die
in losse vorm ook aan rundvee
gevoerd kunnen worden. Een

deel van deze producten is echter maar beperkt te voeren en
voor het gemiddelde bedrijf
daardoor niet interessant. In
mengvorm zijn ze nu wel voor
alle veehouders beschikbaar.
Gluco+ en Proti+ zijn inzetbaar
op bedrijven met melkvee,
vleesvee, geiten en schapen. De
prijs per procent droge stof is
vergelijkbaar met bierbostel,
De voederwaarde ligt hoger.

EINDOORDEEL
PLUS
● Jaarrond beschikbaar.
● Samenstelling is relatief
stabiel.

● Stapelbaar, dus eenvoudig in te kuilen.

MIN
● Nog beperkte gebruikerservaringen.

● Goede opslagmogelijkheid nodig.

Gluco+ is een vochtrijk mengvoer met 24 procent droge stof.
Het bevat relatief veel suikers
en (bestendig) zetmeel.

Hele jaar leverbaar
In tegenstelling tot losse droge
of natte bijproducten zijn de
twee producten het hele jaar
leverbaar. Door het verwerken
van grote volumes en het mengen heeft het eindproduct relatief weinig variatie in voederwaarde. Wel kan variatie in samenstelling over de seizoenen
heen plaatsvinden.
Bonda zet het product in
nauw overleg met moederbedrijf Agrifirm en diens rundveeadviseurs in de markt.
Daardoor is er goed zicht op de
behoefte van bedrijven. Op basis van bijvoorbeeld de kwaliteit van de graskuilen of het
aanbod van snijmais kan Bonda schuiven met producten en
accenten in de voerderwaarde
leggen. Denk aan relatief meer
snelle of juist trage energie. Of
aan de sturing op snel of traag
eiwit in het krachtvoer.

TECHNISCHE
GEGEVENS
Naam: Proti+ en Gluco+.
Samenstelling: vochtrijk,
stapelbaar krachtvoer met
30 procent droge stof. Proti+ heeft 1.077 VEM, 1.152
Vevi en 127 DVE. Gluco+
heeft 1.005 VEM, 1.151
Vevi en 113 DVE.
Voeradvies: volwassen
melk- en vleesvee 4 tot 12
kilo, jongvee 2 tot 6 kilo en
geiten/schapen 1 tot 3 kilo
per dag.
Prijs: €2,94 per procent
droge stof voor Gluco+ en
€2,90 per procent droge
stof voor Proti+. Prijs bij 30
ton geleverd in MiddenNederland, exclusief btw.
Producent: Bonda’s Veevoederbureau, Hillegom
(N.-H.).
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