
IL
V

O

RUNDVEELOKET
Living Lab Veehouderij

Interactieve handleiding 
Rantsoentool

RANTSOENBEREKENING VOEDERANALYSE

INHOUDSTAFEL



IL
V

O

RANTSOENTOOL
Inhoudstafel
1. Tabblad Rantsoenberekening

• Input productie
• Input extra
• Navigatie / Beheren
• Beheer bewaarde rantsoenen
• Rantsoen opslaan
• Start nieuw rantsoen
• Beheer weergave-instellingen voor voederwaarden
• Samenstellen rantsoen
• Overzicht voederwaardes
• Invulling behoefte
• Rantsoenkarakteristieken

2. Tabblad Voederanalyse
• Input voedermiddelen
• Aanvulling CVB
• Beheer voedermiddelen / navigatie
• Voedermiddel opslaan
• Beheer bewaarde voedermiddelen
• Invoer leegmaken
• Opgeslagen voedermiddelen
• Ontvang updates rond de Rantsoentool

Navigeer door deze handleiding 
door te klikken op tekst-links of 

blauwe kaders

RANTSOENBEREKENING

VOEDERANALYSE
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1. Tabblad “Rantsoenberekening”

Input productie
Input extra

Navigatie / Beheren

Samenstellen rantsoen Overzicht voederwaardes

Invulling behoefte

Rantsoenkarakteristieken

TABBLAD VOEDERANALYSE
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2. Tabblad “Voederanalyse”

Input voedermiddel

Beheren voedermiddelen / navigatie

Opgeslagen voedermiddelen

Navigeer tussen de tabbladen 
steeds via de knoppen bovenaan 

en niet hier!

TABBLAD RANTSOENBEREKENING
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• Input productie: geef de noodzakelijke productiegegevens in (groene vakjes)

– Melkproductie: in kg melk per koe per dag

– Vet: vetgehalte van de melk in %

– Eiwit: eiwitgehalte van de melk in %

– Gewicht koe: lichaamsgewicht van de koe in kg

TIPS:
 Neem voor groepen koeien steeds de gemiddelde waarden
 Verreken gehaltes in graden (°) naar % door te delen door 10
 Gemiddeld gewicht van volwassen melkkoe = 650 kg

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE
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• Input extra: geef hier aanvullende informatie over de productie (groene velden)

– Ja/nee: wel of niet rekening houden met deze waarde?

– Lactatienummer: lactatienummer van koe/groep

– Dracht: aantal maand dracht van koe/groep

– Activiteit: toeslag voor extra activiteit

TIPS:
 Neem voor groepen steeds het gemiddeld lactatienummer
 Neem voor groepen steeds het gemiddeld aantal maand dracht
 Extra activiteit voor beweiding: bijvoorbeeld 10 %

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE
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• Navigatie / Beheren

– Rantsoen opslaan: huidig rantsoen in aanmaak bewaren

– Beheer weergave-instellingen voor voederwaarden: Bewaar of kies een eigen set weer te geven voederwaarden in het 
overzicht

– Beheer bewaarde rantsoenen: reeds bewaarde rantsoenen opladen of verwijderen

– Voederanalyses toevoegen/bekijken: ga naar het tabblad “Voederanalyses” om eigen voeders in te geven/te bekijken

– Start nieuw rantsoen: maak het rantsoenveld leeg om een nieuw rantsoen te starten

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

TIP:
 Navigeer steeds via deze knop naar het tabblad “Voederanalyse”
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• Beheer bewaarde rantsoenen

– Selecteer een rantsoen in de lijst

– Kies rantsoen: laad een eerder bewaard rantsoen terug op om mee te werken

– Verwijder rantsoen: verwijder een eerder bewaard rantsoen

– Klaar: Sluit dit venster

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

TIPS:
 Verwijder rantsoenen die je niet meer nodig hebt om het 

overzicht te bewaren

OPLADEN RANTSOEN:
Sla het huidig rantsoen eerst op 
alvorens een nieuw op te laden

INHOUDSTAFEL
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• Rantsoen opslaan

– Kies een unieke, logische naam voor je rantsoen

– Bewaar rantsoen: sla het rantsoen op onder de opgegeven naam

– Klaar: Sluit dit venster

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE
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• Start nieuw rantsoen

– Het invulblad om een rantsoen samen te stellen wordt gewist

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

TIPS:
 Bewaar het samengesteld 

rantsoen alvorens te wissen 
als je het later nog nodig 
hebt via de knop:

INHOUDSTAFEL



IL
V

O

• Beheer weergave-instellingen voor voederwaarden
– Bewaar huidige weergave: geef een naam op en bewaar je huidige 

keuzereeks weer te geven voederwaardes

– Kies bewaarde weergeve: Laad een eerder opgeslagen keuzereeks weer 
te geven voederwaardes

– Wis bewaarde weergave: Verwijder een eerder opgeslagen keuzereeks 
weer te geven voederwaardes

– Klaar: Sluit dit venster

• De weergegeven voederwaardes selecteer je op het tabblad 
“Rantsoenberekening”:

RANTSOENTOOL

TIPS:
 Selecteer enkel voederwaardes die je wil weergegeven zien
 Bewaar de keuzereeksen per thema (bvb ‘Standaard’, ‘Mineralen’, … )

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

INHOUDSTAFEL
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• Samenstellen rantsoen

– Hier stel je het rantsoen samen door één per één 
voedermiddelen toe te voegen (per categorie)

– Lichtgroene en blauwe vakjes zijn in te vullen

– Kolom 1: Analyse/CVB – kies voor zelf opgegeven voeders of 
CVB-gemiddelden

– Kolom 2: Selecteer het gewenste voedermiddel in de juiste 
categorie (Ruwvoeders, Bijproducten, Krachtvoeders)

– Blauwe vakjes: selecteer of je gewichten en prijs ingeeft 
voor DS of VS (Droge Stof of Verse Stof)

– Kolom 3: geef het gewicht op in DS of VS

– Kolom 4: geef de prijs op (DS of VS)

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3  Kolom 4

TIPS:
 Hoe rekening met de categorieën (Ruwvoeders, Bijproducten, 

Krachtvoeders) waaronder je eigen voeders hebt opgelsagen
 Zorg ervoor dat je steeds correct aangeeft of de opgegeven 

gewichten in DS of VS zijn
 Eens ingevuld, zullen gewicht en prijs herrekend worden als je 

in de blauwe vakjes DS of VS aanpast

INHOUDSTAFEL
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• Overzicht voederwaardes

– Hier worden de voederwaardes per 
voedermiddel weergegeven

– Selecteer het bovenste vakje en kies uit het menu 
de waarde die je wil weergeven

– Onderaan staat het totaal per voederwaarde 
voor het gehele rantsoen en per kg DS

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

TIPS:
 De voederwaardes worden uitgedrukt per kg DS of VS, afhankelijk van de 

selectie bij de rantsoensamenstelling (blauwe vakjes)
 DS en VEM kunnen niet aangepast worden en staan altijd zichtbaar
 Als de voederwaarde niet voor alle voedermiddelen is ingevuld is het 

totaal wellicht niet correct!
 De selectie voederwaardes kan bewaard en nadien terug opgeladen 

worden via de knop:

INHOUDSTAFEL
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• Invulling behoefte

– Behoefte VEM, DVE, … : behoefte berekend op basis van de opgegeven productieparameters

– Kolom 1: maximale opname (kg DS/koe/dag) op basis van de opgegeven productieparameters

– Invulling behoeften: mate waarin rantsoen de behoeften invult (in %)

TIPS:
 De kleurcode van “invulling behoeften” geeft aan hoe het 

samengestelde rantsoen scoort ten opzichte van de 
behoeften: groen = OK, rood = NIET OK TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

Kolom 1
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• Rantsoenkarakteristieken

– €/kg FPCM: prijs van het rantsoen per kg standaardmelk

– kg FPCM/koe/dag: productie kg standaardmelk per koe en per dag

– g DVE/kg FPCM: gram Dve in het rantsoen per geproduceerde kg standaardmelk

– VEM/kg FPCM: hoeveelheid VEM in het rantsoen per geproduceerde kg standaardmelk

– Stikstofefficiëntie: stikstof in het rantsoen t.o.v. stikstof in de geproduceerde melk

– DS-gehalte: droge stof gehalte van het totale rantsoen

– Kg KV/100 kg FPCM: kg krachtvoer in het rantsoen per geproduceerde kg standaardmelk

– VEM-melk: potentiële productie van het rantsoen in kg melk (o.b.v. energie)

– DVE-melk: potentiële productie van het rantsoen in kg melk (o.b.v. eiwit)

TIPS:
 Als bepaalde voederwaarden of prijzen niet werden 

ingegeven zullen deze kengetallen wellicht niet correct zijn

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE
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• Input voedermiddelen: hier worden (eigen) voedermiddelen één per één ingegeven en bewaard

– Vul alle nodige of gewenste gegevens in per voedermiddel (in de rij donker- en lichtgroene vakjes)

– Naam: geef het voedermiddel een duidelijke en unieke naam

– Categorie: selecteer de juiste categorie in het menu (ruwvoeder, bijproduct, krachtvoeder)

– Analyse: geef aan of de analysewaarden per kg DS of per kg VS uitgedrukt zijn

– DS, RAS, RE, RVET, … : vul de analysewaarden in bij de juiste voederwaarde

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

TIPS:
 Vul alle analysewaarden in die je nodig hebt of in je rantsoenberekening moeten 

meegerekend worden
 Eens naam, categorie en alle analysewaarden werden ingegeven kan het 

voedermiddel bewaard worden via deze knop: 

TIP:
 Selecteer hier een 

voedermiddel uit de 
CVB-tabel om je 
eigen, ontbrekende 
analysewaarden aan 
te vullen

INHOUDSTAFEL
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• Aanvulling CVB

– Hiermee kan u eigen analyse-waarden aanvullen met 
gemiddelde waarden uit de CVB-tabel

– Selecteer in het geel veld het gewenste voedermiddel uit de 
CVB-tabel

– Eens geselecteerd worden de voederwaarden van het 
voedermiddel weergegeven onder het de groene invulvelden

– Druk op de knop “Vul de ontbrekende waarden in” om alle 
lege groene invulvelden in te vullen met de CVB-waarden

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE
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• Vul de ontbrekende waarden in

– Klik op deze knop als er een CVB-voedermiddel geselecteerd is in het 
gele veld. Opgelet: geef aan per kg DS of VS!

– De ontbrekende voederwaarden in de eigen analyse worden nu 
aangevuld met de waarden uit de CVB-tabel

– Het eigen voedermiddel, met aangevulde CVB-voederwaarden, kan nu 
opgeslagen en verder gebruikt worden

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

1

2

3

Waarden uit de CVB-tabel 
worden pas weergegeven 
als er ‘per kg DS’ of ‘per kg 
VS’ is opgegeven
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• Beheer voedermiddelen / navigatie

– Beheer bewaarde voedermiddelen: sorteer of verwijder zelf ingegeven voedermiddelen

– Vul ontbrekende waarde in: Vul ontbrekende analyse waarden aan met het geselecteerde CVB-voedermiddel

– Voedermiddel opslaan: voeg voedermiddel (met analysewaarden) toe aan de lijst om rantsoen samen te stellen

– Ga terug naar Rantsoenberekening: keer terug naar tabblad “Rantsoenberekening”

– Invoer leegmaken: Verwijder de ingevulde waarden in de invulvelden voor de analysewaarden (groene velden)

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

INHOUDSTAFEL
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• Voedermiddel opslaan

– Klik op deze knop eens alle gewenste 
analysewaarden van een nieuw voedermiddel zijn 
ingevuld (groene vakjes)

– Het voedermiddel wordt toegevoegd aan de lijst 
van ‘Opgeslagen voedermiddelen’ (zie figuur)

– Om het nieuw toegevoegd voedermiddel te 
gebruiken in een rantsoenberekening ga je naar 
tabblad “Rantsoenberekening” via de knop:

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

TIPS:
 De voedermiddelen kunnen 

verwijderd en alfabetisch 
gesorteerd worden via de knop:

TIPS:
 Analysewaarden kunnen hier NIET MEER aangepast worden. Je kan 

enkel voedermiddelen verwijderen en nieuwe voedermiddelen 
toevoegen. Om de voedermiddelen te gebruiken in een 
rantsoenberekening ga je naar tabblad “Rantsoenberekening” via de 
knop:

INHOUDSTAFEL



IL
V

O

RANTSOENTOOL
• Beheer bewaarde voedermiddelen

– Sorteer voedermiddelen alfabetisch: sorteer alles samen of  
per voedercategorie (aanvinken indien gewenst)

– Verwijder geselecteerde voedermiddelen: verwijder de 
voedermiddelen geselecteerd in de lijst (aanvinken)

– Klaar: Sluit dit venster 

TIPS:
 Verwijder voedermiddelen die je niet meer nodig hebt om 

een overzichtelijke lijst te behouden

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE
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• Ga terug naar Rantsoenberekening

– Navigeert naar tabblad “Rantsoenberekening”

TIPS:
 Drukken op deze knop laadt alle nieuwe en aangepaste 

voedermiddelen (met analysewaarden) in om te gebruiken in een 
rantsoenberekening

 Opgelet: ga je terug naar tabblad “Rantsoenberekening” zonder 
op deze knop te drukken, zullen nieuwe of aangepaste 
voedermiddelen niet beschikbaar zijn voor rantsoenberekening!! TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE
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• Invoer leegmaken

– Wist alle voederwaarden uit de lichtgroene velden, 
zodat je opnieuw kan aanvullen alvorens op te 
slaan

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

1

2

3

TIPS:
 Controleer alle waarden alvorens op te slaan. Eens 

een voedermiddel is opgeslagen kan het niet meer 
aangepast worden. Fouten opslaan → voedermiddel 
verwijderen en opnieuw ingeven!
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• Opgeslagen voedermiddelen

– Overzicht van alle opgeslagen (eigen) voedermiddelen

TABBLAD RANTSOENBEREKENING

TABBLAD VOEDERANALYSE

TIP:
 Analysewaarden kunnen hier NIET MEER aangepast worden. Je 

kan enkel voedermiddelen verwijderen en nieuwe 
voedermiddelen toevoegen. Om de voedermiddelen te gebruiken 
in een rantsoenberekening ga je naar tabblad 
“Rantsoenberekening” via de knop:
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TIP:
 Schrijf je in op de nieuwsbrief van het Rundveeloket 

(www.rundveeloket.be) om op de hoogte te blijven van 
aanpassingen of uitbreidingen van de Rantsoentool.

 Te verwachten: Rantsoentool Jongvee, Rantsoentool Vleesvee
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