
Fiche n° 7

Draf en bijproducten 

« Vochtige draf of gedroogd bijproducten onstaan hoofdzakelijk bij de omzetting van tarwe, gerst of maïs. 
Ze zijn  afkomstig van brouwerijen of de ethanolindustrie. »

Waarom draf gebruiken ?
Het gebruik van draf in het rantsoen van de koeien laat toe 
om :
•  eiwitrijke voedermiddelen te voeren met een lage en 

langzame eiwitafbreekbaarheid wat een ideale combi-
natie vormt met maïskuil.(tabel 2),

•  de aankoop van geïmporteerde soja te verminderen,
•  de voederkost te verminderen (tabel 1),
•  een lokale voederbron te gebruiken.

Tabel 1 :

Prijs 2017 Gerst  
draf

Tarwe  
draf

Koolzaad 
schroot

Soja 
schroot

Prijs (€/t) 60 89 235 345
Prijs 
(€/t RE) 295 325 886 987

Tabel 2 : Voorbeeld van voederwaarden

Sojaschroot 48 Draf van maïs  
(stokerij)

Draf tarwe  
(ethanol)

Draf Gerst 
 (brouwerij)

DS (%) 88 88 91 90
RE (%) 50 27 32 26
RCEL (%) 7 8 8 18
VEM (/kg DS) 1 153 - - 948
DVE (g/kg DS) 282 - - 135
OEB (g/kg DS) 216 - - 66
UFL (/kg DS) 1,21 1,10 1,10 1,12
PDIE (g/kg DS) 261 192 129 175
MG (%) 2 0 6 8
Zetmeel 1 2 2 4

Voorbeeld van het distilleerproces van maïs & tarwe

Onafhankelijkheid
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fermentatie 

tarwe milo/maïs
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Technisch-economische gevolgen

•  Meer arbeid om de draf op te slaan, in het bijzonder bij de 
vochtige vorm.

•  Economische winst variabel in functie van de prijs.

- Zeer smakelijk voer.
- Eiwitbron, betere markt dan deze van sojaschroot.

- Stimulatie van de droge stof opname

- Vereist een fabriek in de nabije omgeving.
- Vaak afname van grote hoeveelheden vereist.

- Wisselende voedingskwaliteit afhankelijk van de produc-
tie eenheid.

- Aanvulling op het grasrantsoen, beweiding - Wisselende bewaarduur.
- Risico op schimmelvorming .

- Fluctuerende prijs afhankelijk van de markt.
- Kan zwavel en koper bevatten.
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In de praktijk voor het rundvee

•  Voer niet meer dan 20-25% draf afkomstig van de brouwe-
rij of stokerij in het totale rantsoen.
  indien meer wordt gevoerd is er risico op een verlaagde 

opname en metabole stoornissen.

•  Beschouw 1 kg sojaschroot equivalent met :
 4 à 5 kg draf in vochtige vorm,
 1,5 à 2 kg voor de gedroogde vorm.
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Sterktes

Kansen Bedreigingen

Zwaktes

Randvoorwaarden
•  Zorg voor een propere en aangepaste opslagplaats, vooral 

voor de vochtige vormen is een silo aangewezen.

•  Pas de opslagduur aan de vochtigheid van het bijproduct 
aan: hoe hoger het droge stof gehalte, hoe korter der opslag-
duur moet zijn.

•  Vervang een voedermiddel door draf op basis van de voe-
dingswaarde van beide.

•  Volg de melkproductie van de melkkoeien op om indien 
nodig te kunnen bijsturen.
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