
Verhogen rantsoenkennis in relatie 
tot bedrijfs- en milieueffecten
Zelfstandiger aanpassen van rantsoen
Optimaal benutten van eigen ruwvoer
Sturen op ureum en verliezen
Eiwitvoorziening in relatie tot diergezondheid

GEZONDE
PRODUCTIEVE KOEIEN 
MET WEINIG EIWIT!

CURSUS



Focus van de cursus: 
• Verhogen rantsoenkennis in relatie tot 
   bedrijfs- en milieueffecten.
• Optimalisatie eiwitvoorziening. 
   (“Eigen eiwit eerst”)
• Optimalisatie eiwitvoorziening in relatie 
   tot diergezondheid.
• Kwaliteit van gras / verbeteren 
  ruwvoerkwaliteit.

Programma:
• 4 landelijke online webinars met alle 
  250 deelnemers van Kernpraktijken
• 3 fysieke praktijkbijeenkomsten
  (10 deelnemers) in praktijkgebied van je 
  eigen dierenarts met externe expert.

Kosten:
€175 voor de gehele cursus.

Startdatum:
Start cursus juni 2022 (t/m zomer 2023)

Programma inhoud:
Basis relatie tussen stikstof, veevoeding en 
diergezondheid.
• Eiwitvoorziening van melkvee.
• Ureum en overige verliezen.
• Benutten van eigen ruwvoer.

Optimaal rantsoen in de stalperiode.
• Verschillende grondstoffen in het 
   winterrantsoen.
• Hoe stuur ik bij met ruwvoer en krachtvoer?
• Het vinden van een optimale eiwitvoorziening  
   om verliezen te voorkomen.

Stikstof, veevoeding en diergezondheid in de 
weideperiode.
• Met gezonde koeien het weideseizoen door
• Maximale ruwvoeropname uit weidegras
• Bijvoedering en sturen op ureum.

Cursus samen leren van veehouders en dierenartsen 
over duurzame landbouw en gezonde koeien.

Vereniging Kernpraktijken Rundvee heeft in 
samenwerking met adviesbureau Boerenverstand 
deze cursus ontwikkeld om samen te kunnen 
leren van veehouders en dierenartsen over 
duurzame landbouw. Met behulp van subsidie 
van het ministerie van LNV is het mogelijk om de 
cursus te kunnen aanbieden aan de 

Aanmelden:       via eigen dierenarts

veehouders van Kernpraktijken voor een sterk 
gereduceerd tarief. Met deze cursus kunnen 
we met elkaar veel leren over het 
optimaliseren van rantsoenen voor een 
beter rendement voor milieu, diergezondheid 
en je eigen portemonnee!

CURSUS

Interesse?
Voor meer info: www.kprundvee.com 
Geef u op via uw dierenarts. Ook voor 
vragen over het programma en de planning.


