Gezond voer
voor uw
veestapel

Gedroogde Groenvoeders
Kunstmatig drogen is een snelle manier van conserveren.
Door kortstondig en intensief het gewas te verhitten wordt het
vochtgehalte teruggebracht tot minder dan tien procent. De
voederwaarde blijft bewaard en het gedroogde product is niet
aan bederf onderhevig en is langer dan een jaar houdbaar.
Kunstmatig gedroogde groenvoeders leveren meer dan
alleen maar een hoge voederwaarde. Het zijn puur natuurlijke
producten. Het kunstmatig drogen als conserveringsproces
zorgt ervoor dat de kwaliteit van het verse product bewaard
blijft. U kunt uw dieren daar het gehele jaar door van laten
profiteren.
Met name caroteen is rijkelijk aanwezig in kunstmatig
gedroogde groenvoeders. Caroteen wordt door planteneters
omgezet in vitamine A. Deze vitamine is met name van
belang voor een goede vruchtbaarheid. Ook speelt
het een belangrijke rol bij het in stand houden van de
spijsverteringsorganen en de groei van beenderen en
klauwen. Gezondheidsaspecten die van belang zijn bij het
streven naar duurzaam melkvee en die vaak bepalend zijn bij
vroegtijdige uitval.
Grasdrogerij Ruinerwold levert de gedroogde groenvoeders in
brok of in balen.
Naast de mogelijkheid om uw eigen gewas te laten drogen
(loondrogen) kunt u ook gedroogde groenvoeders bij ons
kopen. Zowel voor de gangbare veehouderij als voor de
biologische veehouderij hebben we gras en luzerne.
Wij lossen het stukgoed met een meeneemheftruck op de plek
waar u het wilt hebben. Ook zelf afhalen is mogelijk.
De brok kunt u los gestort of in de silo ontvangen, maar ook
zakgoed of bigbags is mogelijk.
Naast de gedroogde groenvoeders kunnen we u ook
gehakseld stro aanbieden. Zowel voor voeren als voor
strooisel. Wij hebben koolzaadstro, tarwestro en gerstestro.
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Veilig en gecontroleerd voer
Grasdrogerij Ruinerwold heeft een naam
hoog te houden als betrouwbare leverancier
van diervoeder. Het waarborgen van de
kwaliteit is daarom een belangrijk en
continu proces.
Grasdrogerij Ruinerwold erkent haar
verantwoordelijkheid met betrekking
tot de productie van veilig diervoeder.
De voorwaarden voor de garantie van
diervoederveiligheid zijn vastgelegd in haar
kwaliteitssysteem (GMP+).
Vanaf de teelt tot het afleveren bij de klant
is de kwaliteit gewaarborgd.
Ook voor de verwerking van biologische
producten is Grasdrogerij Ruinerwold
gecertificeerd. Biologisch is een wettelijk
beschermde term. Een landbouwproduct
of voedingsmiddel mag alleen biologisch
heten als het productieproces aan wettelijke
voorschriften voldoet. Skal Biocontrole houdt
hierop toezicht. Dit keurmerk maakt de
betrouwbaarheid van biologische producten
zichtbaar voor afnemer en consument.

Lange traditie:
voortdurende modernisering
Grasdrogerij Ruinerwold bouwt op een lange
geschiedenis, die teruggaat tot 1941. In dat jaar
besloten leden van de plaatselijke zuivelfabriek om
een grasdrogerij op te richten, om zo kwalitatief goed
krachtvoer te kunnen produceren. De drogerij werd
gebouwd achter de fabriek, die aan de Dijkhuizen lag.
In de beginjaren vond de aanvoer van gras plaats met
paard en wagen. Het gedroogde product ging terug in
de vorm van hooipakjes voor de koeien en meel voor
de varkens.
In 1966 verhuisde de drogerij naar de huidige locatie aan
de Dr. Larijweg. Kort daarna namen tractoren de plaats
van de paarden in voor de aanvoer van gras.

Technologische vooruitgang
Vanaf de jaren 70 gingen de ontwikkelingen snel. De
eerste trommeldroger met stationaire hakselaar werd
in 1974 geplaatst. Ook de persen voor het maken van
brokjes deden in die tijd hun intrede. In 1979 werd
de eerste veldhakselaar met wagens aangekocht en

vanaf midden jaren 80 vond de aanvoer ook plaats met
bunkerhakselaar met vrachtwagens. Hierdoor kon het
werkgebied worden vergroot en dit leidde tot het plaatsen
van een tweede trommeldroger in 1986.
Vanaf 1990 kwam de contractteelt van de luzerne bij
akkerbouwers in de IJsselmeerpolders erbij. Klanten
vroegen in de jaren daarna ook steeds meer om
structuurbalen. Reden om in 1995 een balenpers aan te
schaffen, waardoor het mogelijk werd om het gedroogde
product in brokjes en in structuurbalen te leveren.

Heden
Vandaag de dag beschikt Grasdrogerij Ruinerwold over
twee moderne droogtrommels met twee perslijnen voor
brok en een balenpers. In een straal van circa 100 kilometer
rond Ruinerwold oogsten wij het gemaaide groenvoer en we
brengen het gedroogd terug in de vorm die de klant wenst.
Sinds 2010 leveren we ook gehakseld stro in balen. Dit
wordt als ruwvoerbron of stalstrooisel ingezet.
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Loondrogen:
voer winnen zonder risico’s
Voederwinning van uw eigen bedrijf. Binnen een straal
van circa honderd kilometer van de drogerij wordt uw
verse gras door de grasdrogerij van het land gehaald,
dezelfde dag gedroogd en binnen enkele dagen weer bij
u thuis geleverd. Wij nemen u een stuk arbeid uit handen.
U zorgt ervoor dat het gras gemaaid en geharkt is en wij
verzorgen de rest.

Uw gras wordt vanaf aanvoer tot aflevering als partij
gescheiden opgeslagen en verwerkt. U krijgt de garantie
dat u uw eigen gras terug ontvangt. U weet dus wat u
voert.
Door kunstmatige droging wordt uw gras optimaal
geconserveerd. Dit resulteert in een maximale
voederwaarde en minimale voederverliezen. Jong gras
dat voldoende bemest is in de vorm van grasbrok is een
puur krachtvoer. Door deze grasbrok op te nemen in uw
rantsoen kunt u besparen op de aanvoer van eiwit van
buiten uw bedrijf.

Opgehaald en weer afgeleverd
De droogprijs die u betaalt is afhankelijk van het
vochtgehalte in het verse product en van de vorm waarin
u het terug wenst te ontvangen. Voor dit tarief wordt het
gewas gehakseld, naar de drogerij getransporteerd,
gedroogd en terug bezorgd.
Zelf aanleveren is in overleg ook mogelijk. Het gewas
moet wel kort gehakseld aangeleverd worden, anders
kunnen we het niet verwerken.
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Structuurbalen van circa 350 kg, 115 x 115 x 75 cm (l x b
x h), gebonden met 6 kunststof bandjes.

Brok (6 mm pellets), in zakken van 25 kg, bigbags van
1250 kg, in de bulk geblazen of losgestort (750 kg/m³).
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Luzerne is een
vlinderbloemige plant.
Dit houdt in dat de
plant zich in haar
eigen stikstofbehoefte
voorziet. Bemesting
met kunstmeststikstof is
dus niet nodig. Tijdens
de teelt worden geen
bestrijdingsmiddelen
gebruikt.

Gedroogde Luzerne:
eiwitbron van formaat
De luzerne van Grasdrogerij Ruinerwold wordt op
contract geteeld bij akkerbouwers in Flevoland. Luzerne
is een vlinderbloemige plant. Dit houdt in dat de plant
zich in haar eigen stikstofbehoefte voorziet en stikstof
vastlegt in de wortelknolletjes. Dit komt beschikbaar voor
het volggewas. Het gewas wortelt tot twee meter diep en
zorgt zodoende voor een mooie bodemstructuur. Door
deze diepe worteling haalt de plant ook mineralen en
sporenelementen uit de diepere grondlagen.
Grasdrogerij Ruinerwold levert gedroogde luzerne in twee
varianten: in brok of in structuurbalen. De luzerne wordt
groen geoogst en vervolgens door kunstmatige droging
snel geconserveerd. Door de korte veldperiode en de
snelle conservering blijven de goede kwaliteiten van het
verse product optimaal bewaard. Dit levert een smakelijk
product dat goed wordt opgenomen door het vee.

Luzerne is een natuurlijk, gezond krachtvoer met één van
de beste bronnen van hoogwaardige eiwitten, vitaminen
en mineralen. De verhitting tijdens het droogproces maakt
dat het eiwit bestendiger wordt. Er vindt een omzetting
plaats van onbestendig naar bestendig eiwit.

Goede pensprik
Luzerne kenmerkt zich door een hoog calciumgehalte en
een hoge ruwe celstof die goed verteerbaar is. Bovendien
geeft de grove structuur van luzernebalen goede
pensprik. Jongvee dat gevoerd wordt met gedroogde
luzerne ontwikkelt een grote pens die in het latere leven
een hoop ruwvoer kan verwerken.
Gedroogde luzerne in het rantsoen van melkvee
stimuleert de herkauwactiviteit, waardoor het gehele
rantsoen beter verteerd wordt.

• ZWIGGELTE 0593-346251
• ERICA 0591-301731
• STADSKANAAL 0599-324353
www.kort.nl
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Met gedroogde luzerne als ruwvoer verrijkt u het
rantsoen met structuur zonder in te boeten op energie- of
eiwitwaarde.
Bovendien heeft gedroogde luzerne een positieve invloed
op de vruchtbaarheid, klauwgezondheid en spijsvertering
van het vee. Gezondheidsaspecten die van belang zijn
bij het streven naar duurzaam melkvee en die vaak
bepalend zijn bij vroegtijdige uitval.
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Gedroogd gras:
gezond kracht- of ruwvoer
Grasdrogerij Ruinerwold levert kunstmatig gedroogd
gras in twee varianten: in brok of in structuurbalen. In
beide gevallen is het 100% gras zonder toevoegingen.
Door de snelle manier van conserveren blijven de
goede kwaliteiten van het verse product bewaard.

Kunstmatig gedroogd gras in structuurbalen is een mooi
ruwvoer voor rundvee, schapen, geiten en paarden.
Het is smakelijk en schimmelvrij. De voederwaarde van
gedroogd gras is hoger dan van normaal weidehooi.
Voordeel hiervan is dat er minder brok als aanvulling op
het rantsoen nodig is.
Kort gehakseld, smakelijk, altijd fris, hoog
drogestofgehalte en goed verteerbaar maken kunstmatig
gedroogd gras uitermate geschikt voor de opfok van
jongvee. Al vanaf de eerste levensweek kan het verstrekt
worden. Een goede opname van ruwvoer is belangrijk
en zorgt dat het jongvee een goede pens ontwikkelt
die later veel ruwvoer kan verwerken. Bovendien is
het gegarandeerd vrij van para-tbc-bacteriën door de
verhitting tijdens het droogproces.
Gedroogd gras in de vorm van brok is een gezond
krachtvoer. De verhitting tijdens het droogproces maakt
dat het eiwit bestendiger wordt. Er vindt een omzetting
plaats van onbestendig naar bestendig eiwit.
Bovendien heeft gedroogd gras een positieve invloed op
de vruchtbaarheid, klauwgezondheid en spijsvertering
van het vee. Gezondheidsaspecten die van belang zijn
bij het streven naar duurzaam melkvee en die vaak
bepalend zijn bij vroegtijdige uitval.

Roekebosscheweg 3A n 7946 KE Wanneperveen n 0522 491848 n info@pvdlinde.nl n www.pvdlinde.nl
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Smakelijk, fris en droog.
Compact en geen
voederverliezen.
Vrij van para-tbc-bacteriën. .

9

Gehakseld
stro
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Authorized Dealer of:

• Ingersoll Rand Compressoren
• Rupes Stofafzuiging

• Teseo Luchtleiding
• Girair Luchtleiding

www.promotechbv.nl
Promotech BV- Popovstraat 4 - 8013 RK ZWOLLE - t. 038-4670990 - f. 038-4670991 - info@promotechbv.nl

Grasdrogerij Ruinerwold heeft ook een strolijn in
productie. Wij verwerken eersteklas stro tot gehakseld
voerstro. Deze activiteit is ook GMP-gecertificeerd.
Het product wordt gehakseld, ontstoft en in balen geperst.

Beschikbare soorten en meest gebruikte
toepassing:
Tarwestro

- bij krappe kuilvoervoorraad
- verschralen rantsoen
- onbeperkt te voeren als ruwvoerbron in
rantsoenen voor jongvee/droogvee

Gerstestro

- iets zachter en smakelijker dan tarwestro
- onbeperkt te voeren als ruwvoerbron in
rantsoenen voor jongvee/droogvee

Koolzaadstro - voornamelijk pensprik
- beperkte hoeveelheid te voeren in
verband met risico van verstopping
Daarnaast wordt het gehakselde tarwe- en koolzaadstro
veel toegepast als strooisel.
Het absorptievermogen van gehakseld stro is aanzienlijk
beter dan dat van ongehakseld stro.
Het gehakselde stro wordt in balen geperst van
115x115x75 cm. Eén baal weegt ca. 300 kilogram.
De balen worden bij elkaar gehouden door zes
kunststofbandjes.

Verkoop, reparatie en onderhoud
KWALITEIT VOOR ONDERNEMERS

Verkoop, reparatie
reparatie en
en onderhoud
onderhoud
Verkoop,

Verkoop,
reparatie
en onderhoud
KWALITEIT
VOORONDERNEMERS
ONDERNEMERS
KWALITEIT
VOOR
KWALITEIT VOOR ONDERNEMERS

Voordelen:
• laat zich makkelijk mixen in voermengsysteem
• wordt niet naar binnen getrokken op de roosters
• neemt weinig opslagruimte in beslag (300 kilogram in
een kuub)
• hogere vochtopname dan ongehakseld stro (strooisel)
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Dr. Larijweg 81a
7961 NP Ruinerwold
Postbus 8
7960 AA Ruinerwold
Tel.: 0522 481 326
Fax: 0522 482 088
E-mail: info@grasdrogerijruinerwold.nl

www.grasdrogerijruinerwold.nl

Concept: JS Media Tools A/S • 61565 • www.jsnederland.nl

KAHL pelleteer persen
voor mengvoer, gedroogde ruw
voeders, gedroogde bietenpulp,
stro en andere natuurlijke
grondstoffen

Amandus Kahl Benelux B.V., Ampèrestraat 7, 4004 KB Tiel
Telefoon: 0031 (0)344 630550, Fax: 0031 (0)344 630395, info@amanduskahl.nl,

www.akahl.nl

