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CVB Vee
evoedertab
bel 2016 me
et veevoed
dergrondsto
offen grond
dig geactua
aliseerd
De chem
mische sam
menstelling en voederw
waarden va
an een groo
ot aantal
veevoed
dergrondsttoffen zijn op
o meerderre punten geactualise
g
erd. Ook is
s een reken
ntool om
voederw
waarden va
an grondsto
offen te berrekenen on
nline beschikbaar.
Het Centtraal Veevoe
ederbureau (CVB)
(
paste in 2011 voo
or het laatst de veevoede
ertabel aan. Nu, vijf
jaar late
er, verschijntt een grondig vernieuwd
de tabel waar diervoederrbedrijven, la
aboratoria,
veehoud
ders, onderzo
oek en onde
erwijs veelvu
uldig gebruik
k van maken. De belangrrijkste
vernieuw
wingen op ee
en rij:
1. G
Geactualisee
erde samens
stellingen va
an mengvoed
dergrondstofffen, vochtrijjke diervoed
ders en
ruwvoeders.. Zowel de chemische sa
amenstelling als de rekenregels om v
voederwaard
den te
bepalen zijn vernieuwd. Hierdoor zijjn voederwaarden nauwkeuriger te b
bepalen en kan
k
een
rantsoen nauwkeuriger berekend wo
orden. In de
e aangepaste
e tabel zijn tt.o.v. de voriige tabel
e
een aantal extra
e
grondstoffen opgessplitst in klas
ssen (hoog-llaag), waard
door de
s
samenstellin
ng en voederrwaarden va
an een grond
dstof nog pre
eciezer voorsspeld kunnen
w
worden.
2. Nieuwe netto energie wa
aarden voorr groeiende varkens
v
(NE2015
). Op bassis van onde
erzoek
2
o
over meerde
ere jaren, wa
aaronder in respiratiekamers, is spe
ecifiek voor g
groeiende va
arkens
e uit verteerrbare nutriën
bekend met welke efficië
ëntie energie
nten zoals ze
etmeel, suiker, eiwit,
v
vet en ferme
enteerbare koolhydraten
k
n benut word
den voor ond
derhoud en g
groei. Deze nieuwe
e
energiewaarrden zijn dus
s gebaseerd op recente proeven. Me
et dit geactua
aliseerde ne
etto
e
energie systteem kunnen
n grondstoffe
en beter gew
waardeerd worden.
w
3. IIntroductie van
v
twee gro
ondstoffen. D
Dried Distille
ers Grains with Solubles (DDGS) en
ttarwegistcon
ncentraten hebben
h
nu oo
ok een voederwaardering gekregen voor varken
ns en
v
voor herkauwers.
4. Bijgestelde fosfor
f
verterringscoëfficië
ënten voor varkens.
v
De voorheen
v
ve
ermelde schijjnbare
v
verteringsco
oëfficiënten voor
v
varkenss zijn nu gec
corrigeerd vo
oor endogen
ne verliezen van
ffosfor. De ge
estandaardis
seerde verte
eringscoëfficiiënten geven
n een beter b
e
beeld van de
w
werkelijke fo
osfor verteerrbaarheid.
Daarnaa
ast is de Voe
ederwaardeca
alculator (ee
en tool voor het bereken
nen van de v
voederwaarden)
online be
eschikbaar. Hiermee kun
nnen gebruik
kers geanaly
yseerde sam
menstellingsg
gegevens van
grondsto
offen omreke
enen naar de
e voederwaa
arde voor ve
erschillende diersoorten.
d
Vanaf ja
anuari 2015 valt
v
het CVB
B programma
a onder de verantwoord
v
ing van de FFederatie
Nederlan
ndse Diervoe
ederketen (F
FND). Wagen
ningen UR voert het programma uit..
abel 2016 en
n de Voederw
waardecalculator zijn vriij toegankelijjk via de we
ebsite
De CVB veevoederta
www.cvb
bdiervoeding
g.nl onder he
et tabblad ‘V
VWC en Prod
ductbladen 2016’.
2
De CV
VB veevoedertabel
kan als P
PDF bestand
d gedownload
d worden vo
oor alle producten tegelijjkertijd en p
per product.
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Contactp
persoon: Wo
outer Spek, onderzoeker
o
r diervoeders
s Wageninge
en UR Livesttock Researc
ch, 0317486123,, wouter.spe
ek@wur.nl

