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Melk bevat vetzuren die passen in een gezond voedingspatroon.
Hoe zorgen we ervoor dat de melk hier meer van bevat? 

Aan welke knoppen in het rantsoen kun je draaien?*

* Of een maatregel wel of niet passend is, hangt af van de speci�eke situatie per melkveebedrijf. 

• Zo bladrijk mogelijk
• Zo snel mogelijk
• Kort gras (weinig 
 celwand, veel vet)

• Optimale grashoogte 
 en kg ds/ha
• Diverse grassoorten, 
 rode klaver

Inkuilen gras

Hoogproductief 
• Gewas met veel eiwit
• Zo snel mogelijk drogen/ conserveren 
• Bladrijk

Natuurhooi
• Goed voor structuurwaarde rantsoen
• Grote hoeveelheden minder goed 
 voor vetzuursamenstelling 

Hooien

Zeer gunstig
• lijnzaad(olie) (gelamineerd) max. 2 - 3%

Gunstig
• koolzaad(olie) (max. 2 - 3%), raapzaad(olie) 
 (max. 5%)
• luzerne(brok), grasbrok
• algen
• bierbostel

Ongunstig
• zonnebloemolie, palmolie
• soja, korrelmaïs
• krachtvoer algemeen

Minder/ander krachtvoer/
bijproducten/oliën
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Het gehalte gezonde vetten is te sturen 
door aanpassingen in het rantsoen. 
De vijf belangrijkste mogelijkheden 
vindt u hieronder. 

De ‘zachte’ vetten (smaakmakers in 
zuivel) verlagen het risico op hart- en 
vaatziekten. Positief e�ect:
> meer CLA (isomeren van linolzuur)
> meer Omega 3 en minder Omega 6 
> optimale verhouding Omega 3 en 6 
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OMEGA 3

OMEGA 6

gemiddeld
westers dieet

verhouding

1

10/50

melk

1

2,5

1

< 4

WHO
advies

Inspelen op behoefte aan gezondere voeding
Volvette producten meest kansrijk

E�ect is te claimen vanaf 30% meer gezonde 
vetten dan gemiddeld
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Hoe meer gras en hoe minder (snij)maïs het rantsoen 
bevat, hoe hoger de gehalten CLA en Omega 3 zijn en 
hoe lager het gehalte Omega 6 is. Hoe meer kruiden 
in het gras, hoe meer CLA in de melk. 

Meer gras, minder (snij)maïs

• Constante kwaliteit, gras niet te lang
• Zo lang mogelijk en zoveel 
 mogelijk kg ds opname per dag 
• Kruidenrijk grasland (diverse grassoorten, 
 smalle weegbree, cichorei, witte klaver, 
 vlinderbloemigen)

Beweiding

Voor meer info en contact, zie: defryske.frl/melklab

https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/Overzicht-melksamenstelling-voor-melkkompas.pdf
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/onverzadigd-vet.aspx
https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/Claims-Melklab.pdf
https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/Eindrapport-Melklab-definitief.pdf
https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/invloed-parameters-op-veztuurprofiel-in-melk-totaaloverzicht-incl-literatuur-v2.pdf
https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/invloed-weidegang-en-botanische-samenstelling-kruidenrijkheid-grasland-op-melkparameters-rauwe-melk.pdf
https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/invloed-100-grasgevoerd-op-melkparameters-rauwe-melk.pdf
https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/invloed-silages-en-hooi-op-melkparameters-rauwe-melk.pdf
https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/invloed-silages-en-hooi-op-melkparameters-rauwe-melk.pdf
https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/invloed-van-bijproducten-op-melkparameters-rauwe-melk.pdf
https://defryske.frl/wp-content/uploads/2021/11/invloed-bijvoeren-olien-of-vetten.pdf

