
Varkensbrokken

Koeienbrokken

Kippenvoer

73% mengvoer
18% losse grondstoffen
9% vochtrijke co-producten

In de fabriek worden 
alle grondstoffen 
gemengd tot mengvoer.

Er zijn vier soorten grondstoffen

Waar komen de meeste 
grondstoffen vandaan?

Opslagsilo’s voor de 
verschillende grondstoffen.

Sommige veehouders willen geen 
brokken, maar alleen gemalen en 
gemengde grondstoffen.

Gewassen
Ongeveer 30% van de gewassen is 
geschikt als voedsel voor mensen. 
De andere delen van gewassen én 
co-producten uit de levensmiddelen-
industrie gebruiken we als diervoeding.

Vee
Een deel van de landbouwgrond is niet 
geschikt om voedsel voor mensen op te 
verbouwen, zoals grasland. Koeien en schapen 
grazen op de graslanden rond de boerderij. 

Vetten en oliën worden aan 
het diervoer toegevoegd om 
dieren extra energie en 
vitaminen te geven.

2%

Mineralen en additieven worden 
aan het diervoer toegevoegd voor 

optimale gezondheid en groei. 

4%

Basisgrondstoffen zoals granen 
zijn de belangrijkste basis-

grondstoffen voor diervoer.

51%

Co-producten blijven over bij het 
produceren van voedsel, bijvoorbeeld 
tijdens de oogst of in de fabriek.

43%
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Land
Nadat de gewassen op het land zijn 
geoogst, wordt er mest uitgereden om 
zo de bodem weer te voeden. Zo ontstaat 
er een vruchtbare, gezonde bodem én 
groeien de nieuwe gewassen goed. 

Mest
Mest bevat waardevolle stoffen 
die planten laten groeien en de 
bodem gezond houden. Dieren 
eten gewassen die op het land 
groeien en de mest gaat weer 
terug naar het land. 

77% mengvoer
23% losse grondstoffen

74% ruwvoer zoals gras of hooi
20% mengvoer
4% vochtrijke co-producten
2% losse grondstoffen

Wat eten dieren op de boerderij?
Nevedi is voor toekomstgerichte landbouw. Nu en in de toekomst willen we voldoende voedsel kunnen produceren. 

Het sluiten van kringlopen van mineralen en grondstoffen is belangrijk om de aarde niet uit te putten. De grondstoffen  
die de Nederlandse diervoedersector gebruikt, passen goed in de kringloop van mest, land, gewassen en vee.

De grondstoffen voor 
 het voer komen over het 
water of via de weg naar 
de diervoederfabriek.

Hamermolens malen de 
grondstoffen fijn. Ook 
worden er bijvoorbeeld 
mineralen en additieven 
gemengd en toegevoegd.

De persmachine perst 
het mengsel tot brokken. 
Groot of klein, voor elke 
diersoort een eigen brok.

De samenstelling van het voer is precies 
afgestemd op de behoefte van het dier. Een 
deskundige in diervoeding bepaalt voor elke 
diersoort, seizoen en leeftijd het beste recept, 
afgestemd op de wensen van de veehouder.

Het laboratorium controleert  
de kwaliteit en voedsel   veiligheid 
van de grondstoffen en het dier-
voeder. Van elke partij wordt  
een monster opgeslagen.

Na de laatste controle 
gaat het mengvoer in 
bulkwagens of zakken 
in vrachtwagens naar 
de boerderij. 

Op de boerderij eten dieren het 
mengvoer. Sommige dieren 
eten daarnaast ook losse 
grondstoffen zoals granen, hooi, 
stro of gras uit het weiland.

Zo kan iedereen in 
Nederland en daarbuiten 
genieten van veilig en 
goede kwaliteit vlees, 
zuivel en eieren.
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