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Nieuwsflits 

Wekelijks marktbericht enkelvoudige grondstoffen 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt? Lees dan ons wekelijkse 

marktbericht 

 
 

Extra aanvraagperiode voorschot bedrijfstoeslag: 4 t/m 24 augustus 

Voor het aanvragen van een voorschot voor de uitbetaling van 

de basis- en vergroeningspremie komt een extra 

openstellingsperiode, namelijk van 4 t/m 24 augustus 2021. 

Deze extra mogelijkheid is bedoeld om liquiditeitsproblemen te 

voorkomen bij bedrijven die getroffen zijn door de 

overstromingen in het zuiden van Nederland. Echter alle 

bedrijven in Nederland, die dit nog niet eerder dit jaar hebben gedaan, kunnen in deze periode het 

voorschot aanvragen. 
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Grasland vernieuwen? Gebruik dan de weidemengsels van Weidse 

Blik 

De voerkosten worden in belangrijke mate bepaalt door 

de kwaliteit van het ruwvoer. Het telen van goed eigen 

ruwvoer is goedkoper dan aankoop van (duur) 

krachtvoer. Om de behoefte aan hoogwaardig ruwvoer in 

te vullen is het belangrijk om de graslandpercelen in te 

zaaien met de beste weidemengsels. Voor de juiste 

keuze van het in te zaaien weidemengsel staat niet 

alleen de soort of het ras voorop, maar is het 

gebruiksdoel van het graslandperceel tevens van groot belang. Door goede afstemming van rassen- en 

mengselkeuze op het gebruiksdoel kan de productie, levensduur en kwaliteit van grasland sterk verbeterd 

worden.  

Weidse Blik levert voor allerlei types grasmatten het best 

passende mengsel. De weidemengsel zijn geschikt voor zowel 

maaien, beweiden, doorzaaien als voor specifieke toepassingen. 

Voor advies of wilt u de folder met een overzicht van ons 

assortiment graszaad, kruiden en klavers, vraag uw 

bedrijfsadviseur , of bel met ons kantoor in Joure 0513 416162. 

 

 

 
 

Bemesting in de (na)zomer: geef kali en natrium 

Wilt u uw koeien de komende herfst zo lang mogelijk weiden 

of zo lang mogelijk vers gras op stal bijvoeren? Onze Weide 

Blend mengsels dragen bij aan veel jong en smakelijk gras 

vanaf de zomer. Weide Blend NK voorziet in extra kalium, wat 

het gras vaak vanaf de derde snede nodig heeft. Weide Blend 

Smaak bevat natrium, om de smakelijkheid stimuleren. Vraag 

uw bedrijfsadviseur naar onze Weide Blend meststoffen! 

 

 
 

Protigrain®; hoogwaardig eiwitrijk voer naast eiwitarme graskuil 

De laat gemaaide 1e snede en vaak ook de 2e snede bevatten (heel) weinig eiwit. Een eiwitaanvulling in 

de vorm van soja- en/of raapschroot is dan nodig. Of u kiest voor een alternatief. 

Voor de meeste melkveehouders is sojaschroot (of een mengsel van soja- en raapschroot) een voor de 

hand liggende eiwitbron. Maar het voeren van sojaschroot komt steeds meer in een negatief daglicht te 

staan. Zoeken naar alternatieven ligt dan voor de hand. Protigrain® is zo'n alternatief. Bedrijven die 

VLOG (EU) melk leveren, kunnen Protigrain® ook als eiwitbron gebruiken. Het is een VLOG (EU) 

waardig product! 



Omdat Protigrain® een brok is, kan het ook uitstekend in de 

melkstal of melkrobot worden gevoerd. Koeien zijn er gek op! 

Protigrain® is jaarrond leverbaar en kan zowel losgestort als 

in bulk geleverd worden. Losgestort gaat per volle vracht. 

geblazen is de minimale hoeveelheid 8 ton. Weidse Blik heeft 

een uitstekende positie in Protigrain® en kunnen daarom 

jaarrond leveren, desgewenst tegen voorkoopcondities. 

Neemt u hiervoor contact op met uw bedrijfsadviseur of bel 

met de verkoopbinnendienst in Joure 0513 416162. 

Klik hier voor de volledige productspecificatie  

 

 
 

Oplopend celgetal? Zorg voor droge en goed ontsmette ligboxen 

Dri-Li Extra remt de groei van bacteriën in stalstrooisel en 

creëert zo een gezonde comfortabele leefomgeveing voor 

vee. De ingrediënten van Dri-Li Extra voldoen aan de 

Europese richtlijnen voor biociden. 

Dri-Li Extra is een uniek hygiënemiddel voor stalstrooisel . Het 

is baseerd op verkalkt zeewier dat is gewonnen in de 

kustgebieden rond Ierland en Ijsland. Dankzij deze unieke 

grondstof beschikt Dri-Li extra over een enorm absorberend 

vermogen. 

Klik hier voor de productfolder 

Neem contact op met uw bedrijfsadviseur voor het juiste 

advies. U kunt natuurlijk ook bellen met onze verkoopbinnendienst in Joure.  

 

 
 

Hoe ga je om met broei in de kuil? 

De laatste weken is het warm en broeierig, wat 

op veel plekken zorgt voor broei in de kuil. Door 

broei verliest het ruwvoer zijn kwaliteit met 

voederwaarde verlies als gevolg. Hoe los je dit 

op en hoe voorkom je een volgende keer broei in 

de kuil?  

Broei in de kuil en aan het voerhek raakt je direct in 

de portemonnee. Het leidt tot kwaliteits-, en 

daarmee voederwaarde verlies. Ook de 

voeropname gaat omlaag, wat ook minder 

energieopname betekent. Kortom, voorkom deze verliezen en onderneem nu actie! 

Klik hier voor tips hoe je met broei om kunt gaan 
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Benut uw kunstmestruimte optimaal voor smakelijk en eiwitrijk gras 

Augustus wordt ook we de 2e meimaand genoemd als 

het gaat om grasgroei (meestal voldoende vocht en hoge 

temperaturen). De groeiomstandigheden zijn wel duidelijk 

anders. Dat maakt dat het een uitdaging is om het gras 

vooral smakelijk te houden en goed in de kuil te krijgen. 

Met de (extreem) lage eiwitgehalten in de 1e snede 

graskuil op veel bedrijven, is stikstof blijven strooien 

nodig om de grasgroei en graskwaliteit zo optimaal 

mogelijk te houden.Dat houdt oa in probeer wat extra eiwit in denog te maken kuilen te krijgen als 

aanvulling op de kuilen met een laag eiwitgehalte. U bespaart daarmee re chtstreeks op eiwitaankoop 

komende winter. Benut daarom oa uw stikstofruimte uit kunstmest optimaal om dit te realiseren. Raadpleeg 

uw bemestingsplan wat u nog aan kunstmest kunt gebruiken. Overleg met uw bedrijfsadviseur wat de 

beste strategie is.  

 

 
 

Nieuwe oogst stro 

Wanneer het weer het toe laat is er volgende week of een 

week later weer gerstestro nieuwe oogst beschikbaar zijn. 

Tarwestro komt daar achteraan. Wanneer u stro nodig heeft, 

vraag dan uw bedrijfsadviseur naar de mogelijkheden en 

prijzen. U kunt ook bellen met de verkoopbinnendienst in 

Joure 0513 416162. 

Wij kunnen ook gehamerd stro(nieuwe oogst) leveren. Bij 

uitstek geschikt voor droogstandsrantsoenen! 

 

 
 

Nieuwe oogst graszaadhooi 

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten is er 

binnenkort weer graszaadhooi nieuwe oogst beschikbaar. 

Wanneer u graszaadhooi nodig heeft, vraag dan uw 

bedrijfsadviseur naar de mogelijkheden en prijzen. U kunt ook 

bellen met de verkoopbinnendienst in Joure 0513 416162. 

 

 
 



Protiwanze®: aantrekkelijke alternatief voor soja- en raapschroot bij 

droge 1e snede graskuil 

De laat gemaaide 1e snede en vaak ook de 2e snede 

bevatten (heel) weinig eiwit. Een eiwitaanvulling in de vorm 

van soja- en/of raapschroot is dan nodig. Of u kiest voor een 

alternatief. Protiwanze® kan zo'n alternatief zijn. Protiwanze® 

is het meest constante tarwegistconcentraat, met de hoogste 

energiewaarde gekoppeld aan een hoog eiwitgehalte. Ook is 

de verhouding fosfaat per kg/ds in Protiwanze® gunstig ten 

opzichte van andere tarwegistconcentraten. Met een 

voederwaardeprijs van 62% is Protiwanze® een zeer 

koopwaardig product. Zeker ook voor bedrijven die VLOG 

melk produceren. Heeft u een tarwegistsilo, dan is het nu de 

moeite waard om Protiwanze® te voeren. Lees meer over 

Protiwanze® >   

 
 

Waarom Protiwanze in plaats van andere TGC's 

• Protiwanze wordt gewonnen uit Tarwe, bij de andere TGC’s is dit wisselend tussen tarwe, rogge, triticale, 

mais en tarwezetmeelrestanten. Een constanter ingangsproduct geeft een constanter eindproduct! 

• Protiwanze ongeveer 3x zoveel glycerol bevat als de andere TGC's. Dat is goed terug te zien in de 

hogere MELK waarde (1174). Glycerol is een bron van glucogene energie. Daarmee goed voor de 

melkproductie en helpt tegen slepende melkziekte bij verse koeien. 

• Protiwanze verreweg het laagste zit in de verschillende mineralen (ruw as). Met name Zwavel is (erg) 

hoog in de andere TGC's. Ook zit er in andere TGC's veel Natrium, met het risico op zuchtvorming. 

 
 

Houd broei uit het voer, gebruik Selko TMR 

In deze periode, zeker wanneer het extreem warm is, is broei in het stalrantsoen een probleem. Broei kost 

voederwaarde, drogestofopname en dus melk. 

Selko®-TMR is een vloeibaar product voor rundveevoer. Het bestaat 

uit een synergetische mix van organische zuren met kort ketenige 

vetzuren. Selko-TMR is speciaal ontwikkeld om broei van TMR (Total 

Mixed Ration) veroorzaakt door gisten, schimmels of enterobacteriën te 

voorkomen. Door toepassing van Selko-TMR blijft het ruwvoer langer 

vers, is de voedingswaarde gewaarborgd en wordt er meer ruwvoer 

opgenomen. 

Vraag uw bedrijfsadviseur naar de toepassing van Selko TMR. 

 

 
 

Warm weer? Voorkom schimmelvorming in de voersilo 
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Op warme dagen kan de temperatuur bovenin de silo behoorlijk 

oplopen. Bij het teruglopen van de temperatuur in de avonduren is het 

mogelijk dat er condensvorming ontstaat, waardoor het voer mogelijk 

aan de wanden van de silo blijft plakken met schimmel en broei als 

gevolg. Dit kan gelukkig voorkomen worden. Zo onderneem je actie 

tegen schimmelvorming in de silo 

 

 
 

Ingekuilde snijmaïs nodig?  

Wij hebben ingekuilde mais te koop met uitstekende 

gehalten. Met 80% van de voederwaardeprijs is 

deze ingekuilde mais een koopwaardig product!!  

Bel 0513 416162 voor bestellen of info. 

 

 
 

De Feed2Milk vers gras monitor 

Elke week vindt u hier de actuele gehalten en voederwaardes van het verse 

gras van weidepercelen. Het gaat om de drogestofpercentages, de eiwit- en 

suikergehalten, de verteringscoëfficiënt (Vc-OS), het aandeel celwanden 

(NDF) en de kengetallen voor energie (VEM en MELK) en eiwit (WDE en 

EKB). 

De cijfers in de Vers Gras Monitor zijn afkomstig van verschillende bedrijven verdeeld over het land om zo 

een representatief beeld te geven. Op basis van de cijfers kunt u rekening houden met de bijvoeding op 

stal. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met uw melkveespecialist. 

Bekijk de actuele vers grasgehalten in de Feed2Milk Vers Gras Monitor. 
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T: +31 (0)513 416 162 • F: +31 (0)513 417 722 •info@weidseblik.nl 

Bekijk onze website 
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