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RANTSOEN UPDATE
Hoe voer je je koeien? Wat zijn belangrijke ingrediënten voor een rantsoen dat je koeien in staat stelt om 

gezond veel melk te geven? Zodat je een beter rendement haalt uit je bedrijfsvoering? Deze en andere vragen 

rondom ruwvoer en rantsoen komen aan de orde in deze uitgave. Van teelt tot conservering, van rassen- en 

mengselkeuze tot voerstrategie. Met proeven, onze adviezen en voorbeelden uit de praktijk. Zodat je je koeien 

nog beter kunt voeren, simpelweg door het bij elkaar brengen van energie en eiwit uit ruwvoer en krachtvoer-

vervangers in de juiste verhouding.
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In deze uitgave:

“In de praktijk blijkt dat melkveehouders met 

een hoge grasopbrengst de beste financiële 

resultaten halen, mits ze ervoor zorgen dat 

hun koeien het gras goed kunnen benutten.” 

Dat zegt Wilfried van Straalen, bij Schothorst 

Feed Research onderzoeker en consultant op 

het gebied van rundveevoeding. Nu is gras 

niet het enige belangrijke bestanddeel in de 

voeding van hoogproductief melkvee. “Bij 

de start van de lactatie is glucose vaak de 

beperkende factor, dan heb je juist zetmeel 

in het rantsoen nodig, dus een belangrijk 

aandeel maïssilage naast gras en aangevuld 

met krachtvoer. Later in de lactatie is de zet-

meelvoorziening minder belangrijk, dus dan 

adviseren we een hoger percentage graskuil 

in het rantsoen.”

REGELGEVING

De regelgeving in de melkveehouderij maakt 

gras belangrijker dan het zou zijn wanneer  

je puur redeneert vanuit de behoefte van een 

hoogproductieve koe. Zo zorgen de regels 

van de derogatie voor een hoger percentage 

grasland. En het streven om minder eiwit te 

importeren van overzee werkt ook in de  

richting van meer gras. De weidepremie 

werkt in dezelfde richting: meer (aandacht 

voor) gras en grasland.  

MELK MAKEN

Bij het weiden en bij het voeren van graskuil 

in het rantsoen gaat het er om wat de koe 

eruit haalt om melk te maken. De maat 

daarvoor is Voeder Eenheid Melk (VEM). 

Daarbij is niet alleen het gehalte aan eiwit 

en koolhydraten van belang, maar vooral in 

hoeverre deze bestanddelen te benutten zijn. 

Bij eiwit gaat het dan om zogenoemd Darm 

Verteerbaar Eiwit (DVE), dus het eiwit dat de 

koe kan omzetten in bouwstoffen voor onder 

andere melk. 

WEIDEN

Over het algemeen is het verse gras dat 

weidende koeien opnemen prima voer. 

De VEM-waarde is te sturen met de juiste 

samenstelling van het grasgewas (soorten), 

bemesting en beweidingsmoment. “Het 

eiwitgehalte van vers gras kan aan de hoge 

kant zijn, dat is iets om scherp in de gaten te 

houden tijdens het weideseizoen”, adviseert 

Van Straalen. Te eiwitrijk (voorjaars)gras kan 

namelijk leiden tot een lagere stikstof- 

benutting.

KUILGRAS

Benutting speelt ook een belangrijke rol bij 

ingekuild gras. Bij het inkuilen wordt het gras 

gefermenteerd en dat leidt tot een lagere 

DVE-waarde. “Het risico is dat daardoor de 

OEB, dat is de Onbestendig Eiwit Balans, 

te hoog wordt. Dat betekent dat er een 

overmaat aan eiwit wordt afgebroken door 

microben in de pens, wat kan leiden tot  

extra stikstofuitstoot via urine en hogere 

ammoniakemissie”, aldus Van Straalen.  

Het betekent een lagere voerefficiëntie  

en een hogere belasting van het milieu.

ADVIES

Kuilgras met een hoog eiwitgehalte maar 

lage DVE deed zich in 2018 en 2019 regel-

matig voor. “Vooral in de voorjaarskuilen van 

de afgelopen seizoenen zagen we dit effect”, 

aldus Van Straalen. Hij adviseert melkvee- 

houders die dit probleem willen voorkomen 

om wat later te maaien. “Het gewas heeft 

dan iets meer ruwe celstof en wat minder 

eiwit.” Een tweede maatregel is het goed 

voordrogen van het gras tot een drogestof-

gehalte van rond de 40% voordat het wordt 

ingekuild. “Dat zorgt voor meer DVE en 

verlaagt de OEB.” Tenslotte is de toepassing 

van inkuilmiddelen aan te bevelen, zeker 

wanneer voordrogen onvoldoende resultaat  

oplevert (bijvoorbeeld in het najaar). 

“Daarmee ga je ook de afbraak van eiwitten 

tegen en krijg je dus kuilgras met een hogere 

DVE-waarde.”

GRAS BENUTTEN IS SLEUTEL TOT SUCCES

DIT DOET EEN HOOGPRODUCTIEVE 
KOE MET KWALITEITSGRAS
ZIE PAGINA 6 VOOR ALLE UITKOMSTEN VAN DE SCHOTHORST VOEDERPROEF

Wilfried van Straalen, onderzoeker en consultant rundveevoeding Schothorst Feed Research.

Gras speelt een steeds grotere rol in de voeding van melkvee.  
Daarom is het zaak om datgene wat op het land groeit zo goed  
mogelijk te benutten. Binnen de begrenzingen van derogatie en  
meer eiwit van eigen land is dat de sleutel tot succes.

EIWIT

Schothorst Feed Research deed uit- 

gebreid onderzoek naar de meerwaarde 

van tetraploïd (Havera) gras. Ten opzichte 

van een bestaande BG4-zode van vijf jaar 

oud (dus met 100% diploïd gras) leverde 

nieuw ingezaaid Havera-grasland 3.000 

kVEM/jaar meer op. In een voederproef 

is gekeken welk effect dit vanuit het 

basisrantsoen heeft op de productie van 

hoogproductief melkvee. Ten opzichte  

van de groep koeien die grassilage van de  

BG4-weide kreeg voorgeschoteld, noteerde 

de Havera-groep maar liefst een 1,4 liter 

hogere melkproductie per koe/dag.

MEER MELK UIT BETER GRAS

“Bij het weiden en 
voeren van graskuil 
gaat het er om wat  
de koe eruit haalt  
om melk te maken”

TIP

DRIE TIPS BIJ INKUILEN

• Maai niet te vroeg

• Droog goed voor

• Gebruik inkuilmiddelen
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Figuur 1:  
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Dit jaar wordt pas echt duidelijk wat een 

goede graslandsamenstelling waard is, ziet 

loonwerker Dave te Woerd in het veld. Twee 

extreem droge en hete zomers op rij hebben 

hun sporen nagelaten, de verschillen zijn 

groot. “Sommige percelen herstellen zich 

goed, in andere stukken staan de gaten in 

de grasmat vol met ongewenste grassen en 

onkruid. Dat wordt natuurlijk voor een deel 

bepaald door de grond, maar je ziet ook  

duidelijk dat nieuwere percelen gemiddeld 

beter bestand zijn tegen de droogte.”  

Te Woerd is bedrijfsleider van loonbedrijf 

Wopa in Zieuwent, in het oosten van de 

Achterhoek. 

VOORTDURENDE VOORUITGANG

Teeltadviseur Ria Wolters van toeleverancier 

WPA Robertus zegt dat onderhoud zorgt  

voor een beter herstelvermogen van de 

zode. “Met graslandvernieuwing of door-

zaai breng je niet alleen het aandeel goede 

grassen op niveau, ook de eigenschappen 

zijn beter. Zaaizaadbedrijven zoals Limagrain 

maken voortdurend stappen vooruit op het 

gebied van productiviteit, voederwaarde en 

gezondheid. Daar profiteer je van, met een 

mengsel waarin nieuwe rassen en soorten 

De voederwaardeopbrengst van grasland loopt jaarlijks terug door 

toename van ongewenste grassen, onkruiden en open plekken  

(figuur 1). Dit kost al snel 100 tot 150 VEM/kg ds en 1,5 tot meer 

dan 3 ton drogestofopbrengst. Ook de smakelijkheid en dus de 

opname loopt hierdoor terug. Deze lagere voederwaardeopname uit 

ruwvoer moet je compenseren met krachtvoer om de melkproductie 

op peil te houden. Graslandverjonging is dus geen kostenpost,  

maar een logische investering. Met de VEM-impuls neemt de  

voeropname toe (figuur 2).

DOORZAAI VERLENGT LEVENSDUUR

Steeds meer veehouders passen doorzaai toe als structurele  

onderhoudsbeurt voor hun grasland. Zo houden zij, tegen geringe  

kosten, de voederwaardeopbrengst op peil én verlengen ze de  

levensduur van de zode. Doorzaaien is niet gebonden aan  

regelgeving, behoudt organische stof en bodemleven en brengt  

nieuwe grasgenetica in de zode.

GRASKWALITEIT MONITOREN

Houd je graskwaliteit in beeld door regelmatig het aandeel goede 

grassen in te schatten, bijvoorbeeld in april en in oktober. Goed 

grasland heeft weinig open plekken en >80% goede grassoorten/ 

klaver. Ligt dat aandeel lager, op zo’n 50 tot 80% en/of zijn er veel 

open plekken, dan is doorzaai de aangewezen methode om je gras-

kwaliteit te verhogen. Bij een lager aandeel goede grassen, ernstige 

structuurproblemen of een grote aanwezigheid van kweekgras is 

vernieuwen aanbevolen.

zijn verwerkt.” WPA Robertus levert zaaizaad, 

meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 

en geeft teeltadvies aan melkveehouders en 

akkerbouwers in Noord- en Oost-Nederland. 

Het bedrijf levert ook folie en toevoegmidde-

len voor het inkuilen.

Zowel de loonwerker als de toeleverancier 

merken dat melkveehouders meer aandacht 

krijgen voor graslandkwaliteit en -onderhoud. 

Logisch, vindt Te Woerd. ”Grond is duur,  

voor een optimaal rendement moet je  

zoveel mogelijk goed ruwvoer ervan af halen.  

Juist in de huidige tijd is dat belangrijk.”

VERSCHUIVING NAAR MEER WEIDEN

Er zijn ook verschuivingen in de mengsel- 

keuze, constateren zowel Wolters als Te 

Woerd. “Tot een paar jaar geleden zaaiden 

we bij onze klanten veel maaimengsels.  

In de afgelopen twee jaar is er een verschui-

ving naar weiden. Daar zie je de invloed van 

zuivelcoöperaties, die weidegang stimuleren 

en bijzondere melkstromen met extra  

toegevoegde waarde opzetten, zoals  

PlanetProof”, zegt Te Woerd. “Ik verwacht 

dat ook de vraag naar klaver gaat groeien. 

Tot voor kort liepen melkveehouders in onze 

streek daar nog niet echt warm voor, maar  

ik denk dat dit gaat veranderen.”

Wolters beaamt dat. Het natuurlijke stikstof-

bindende vermogen van klaver is een wel- 

kome aanvulling op de beperkte bemestings-

ruimte en helpt melkveehouders hun stikstof 

optimaal te benutten, zegt de teeltadviseur.

GRASLANDKRUIDEN

Verder zijn kruidenrijke mengsels aan een 

voorzichtige opmars bezig. Graslandkruiden 

passen in programma’s voor agrarisch natuur-

beheer en bij de bijzondere melkstromen in 

de zuivel. Maar dat is niet de enige reden, 

stelt Wolters. 

De variatie in de graslandsamenstelling 

heeft ook andere voordelen. “Bepaalde 

plantensoorten zijn goed voor de gezondheid 

en vruchtbaarheid van het vee. Er zijn ook 

kruiden en grassoorten die de droogtegevoe-

ligheid van de zode of de draagkracht van de 

bodem verbeteren.” 

De voordelen van klaver en kruiden komen 

niet vanzelf. Het handhaven van de goede 

soorten in de grasmat vraagt aandacht en 

doet een beroep op vakmanschap, benadrukt 

Wolters.

DOELGERICHT TEELTPLAN

Er valt nog een wereld te winnen als 

melkveehouders hun graslandbeheer meer 

doelgericht en gestructureerd gaan uitvoe-

ren, zoals akkerbouwers werken met een 

bouwplan. Van graslandbeheer naar een 

planmatige teelt van hoogwaardig ruwvoer. 

“Simpel gezegd had een melkveehouder 

vroeger blijvend grasland en daar paste hij 

goed op. Gras werd pas vernieuwd als het 

aandeel goede grassen te ver was gedaald. 

Wanneer je als melkveehouder gras gaat 

telen op een akkerbouwmatige manier, kun 

je er veel meer uit halen. De uitdaging is 

méér eiwit uit voer van eigen grond en een 

betere benutting van stikstof. Een planmatige 

aanpak kan enorm veel bijdragen.”

Wat houdt dat in? “Wij adviseren melkvee-

houders goed na te denken over de mogelijk-

heden van elk perceel en het doel waarvoor 

je het inzet. Met een teeltplan bepaal je wel-

ke percelen belangrijk zijn voor het weiden 

en waar je wilt maaien. Je bedenkt bijvoor-

beeld ook waar je gras met extra structuur 

wilt laten groeien; of een mengsel met rode 

klaver voor een hoge eiwitopbrengst. En je 

kunt ook bepalen of je mogelijkheden hebt 

voor kruidenrijke stroken of percelen.”

KRINGLOPEN

In een planmatige aanpak past ook wissel-

teelt, voegt loonwerker Te Woerd toe. In 

samenwerking met akkerbouwers kunnen 

melkveehouders maïs, gras en gewassen 

zoals bieten en aardappelen afwisselen. 

Vruchtwisseling biedt voordelen voor de 

bodemgezondheid en de benutting van 

organische stof en nutriënten. “We moeten 

allemaal naar meer gesloten kringlopen, 

waarbij we met minder input toch een hoge 

opbrengst van het land halen.”

Voor het verlagen van de input in de melk-

veehouderij speelt de ruwvoerproductie een 

sleutelrol, met name grasland. Te Woerd: 

“Gras is de basis voor een goed, economisch 

duurzaam rantsoen. Het bevat volop eiwit  

en VEM. Als je veel gras van het land haalt, 

kun je met minder brok toe. Daarmee houd 

je ook de kostprijs in de hand. Voorwaarde 

voor dit alles is goed gras in de wei - of vers 

voor het voerhek - en een perfect product in 

de kuil“, stelt hij. “Als loonwerkers faciliteren 

we dat graag.”

MEER EIWIT VAN  
EIGEN GROND DOOR 
AKKERBOUWMATIGE 
GRASTEELT

WEIDEVERJONGING  
BROODNODIG VOOR  
HOGE MELKPRODUCTIE

De voorkeuren in graslandmanagement veranderen, 
merken zaaizaadleverancier WPA Robertus en loon- 
werker Wopa. Van maaien naar weiden, van uitsluitend 
gras naar mengsels met klaver en kruiden. “In de melk-
veehouderij is de uitdaging: meer eiwit en een betere 
benutting van stikstof. Een doelgericht teeltplan voor 
gras kan enorm veel bijdragen.”

De Nederlandse melkproductie per koe stijgt almaar door; de afgelopen 20 jaar  
met maar liefst 4 liter per koe/dag. Om deze productie te ondersteunen heeft de  
koe voer met veel voederwaarde nodig. Idealiter zo veel mogelijk uit ruwvoer,  
want dat levert het hoogste rendement. Structureel doorzaaien of vernieuwen houdt 
je graskwaliteit op niveau.

Ria Wolters: 

“Bepaal welke percelen belangrijk zijn 

voor het weiden en waar je wilt maaien.”

Dave te Woerd: 

“In een planmatige aanpak  

past ook wisselteelt.”

REKENVOORBEELD 

Reken bij vernieuwing op € 800,- aan kosten per hectare. 

Daartegenover staat een meeropbrengst van wel € 450,- 

(2.500 kVEM x € 0,18) per ha/jaar.  

In geval van doorzaaien bij 75% goede grassen of  

5% open plekken moet je uitgaan van circa € 250,-  

aan kosten en het levert je € 108,- (600 kVEM X € 0,18) 

per ha/jaar op. Weideverjonging is dus heel snel  

terugverdiend!

Figuur 2: 
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TIP

VIER TIPS VOOR OPTIMAAL RESULTAAT UIT DOORZAAI

• 
 
Zaai door in kort gras, in een vochtige toplaag met  

neerslag in de voorspelling

• 
 
Zaai alleen door bij een bodemtemperatuur van  

10 °C of hoger

•  Gebruik snel kiemend en agressief vestigend 100%  

tetraploïd Engels raaigras voor doorzaai: LG Havera 3 

• 
  
Gebruik minimaal 15 kg graszaad/ha en zorg voor  

een goed contact met de bodem
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Afhankelijk van perceelsligging, persoonlijke visie en beschikbare  
arbeid maakt iedere melkveehouder een keuze in de samenstelling 
van het rantsoen van zijn koeien. Van ruwvoer met hoofdbestanddeel 
gras, tot voornamelijk maïs. Drie melkveehouders vertellen over  
hun voerstrategie.

MINDER  
KRACHTVOER  
BIJVOEREN DOOR  
GRASVERBETERING

WAT IS DE BESTE  
VOERSTRATEGIE?

ZO PRODUCTIEF  
MOGELIJK VOEREN 
VAN EIGEN LAND 

VEEL VET EN EIWIT 
VAN GEZONDE  
KOEIEN 

De broers Peter en Theo van Zoest namen in 2013 
samen het melkveebedrijf Fa. J.L. van Zoest en Zn 
over dat hun grootvader ooit begon. Met hun  
105 hectare grasland produceren ze veel ruwvoer 
van eigen land. De broers zijn sinds de overname 
bezig met vernieuwing van het grasland. Ieder 
jaar wordt geprobeerd een aantal percelen  
opnieuw in- of door te zaaien met Havera 1.

Robbert Remmelink gaat zo efficiënt mogelijk  
om met zijn 75 hectare landbouwgrond, waarvan  
61 hectare grasland. “We streven naar efficiëntie 
in iedere stap, van graszaad tot het moment dat 
de koe het ruwvoer eet. Dit proces moet perfect 
zijn”, aldus Robbert. 

Eigen maïs is het hoofdaandeel van het rantsoen 
van de koeien van John en Paulina van Kasteren. 
Ze voeren al meer dan dertig jaar op deze wijze, 
de koeien zijn erop ingesteld en produceren er 
goed van. “Op ons bedrijf streven we naar een zo 
hoog mogelijke productie met zoveel mogelijk 
kilogrammen eiwit en vet van gezonde koeien.”

Eiwit: bierbostel, soja, raap

0 50 100

Aangevuld met: maïs en maïsgluten 
Eiwit: krachtvoer, bierbostel

0 50 100

Aangevuld met: luzerne, hooi  en perspulp
Eiwit: bierbostel en krachtvoer

0 50 100

Peter en Theo van Zoest, Reeuwijk

Robbert Remmelink, Doetinchem

John en Paulina van Kasteren, Boxtel

Gras: 100%

Gras: 66%

Maïs: 80%

Het bedrijf bevindt zich op veengrond in 

Reeuwijk. De melk wordt geproduceerd door 

de 180 melkkoeien op basis van veel ruw-

voer van eigen grasland. Dit is ruim ruwvoer 

om jaarlijks 8.000 liter per koe te melken 

met 4,55% vet en 3,65% eiwit. “Iedere dag 

vers en fris voer, dat vind ik belangrijk”, 

stelt Theo. 

VERNIEUWING VAN GRASMAT

Vanaf 2013 proberen de broers jaarlijks een 

aantal van de percelen te vernieuwen of  

door te zaaien. Hiervoor kozen ze het gras-

zaadmengsel Havera 1 dat ze betrekken van 

coöperatie De Samenwerking, specialist op 

het gebied van veevoeding, ruwvoeder- 

winning en plantenteelt. Theo licht de meng-

selkeuze toe: “Onze keuze viel op Havera 1 

om twee redenen. Ten eerste bevalt de  

verhouding van 70% tetraploïd en 30%  

diploïd in het mengsel goed op onze veen-

grond. Daarnaast is het mengsel geschikt 

voor zowel beweiding als voederwinning.  

Dat is voor ons belangrijk omdat - zodra het 

kan - de koeien buiten lopen.” 

MINDER EIWIT (KRACHTVOER) BIJVOEREN 

Momenteel is 25% van de percelen opnieuw 

ingezaaid met Havera 1. “Je merkt het  

verschil met de oudere graslanden.  

Met dezelfde bemesting hebben we meer 

opbrengst van het nieuwe gras. We zien  

ook dat de gehaltes in het ruwvoer beter 

worden, wat zich doorvertaalt naar de  

gehaltes in de melk. Zo hoeven we minder 

eiwit bij te voeren”, concludeert Theo.  

De broers voeren geen krachtvoer in de 

melkput of krachtvoerbox. Aan het voer- 

hek wordt een TMR-rantsoen aangeboden. 

Het ruwvoer van eigen land wordt gemengd 

met als basis perspulp en bierbostel en daar 

waar nodig aangevuld met soja of raap als 

eiwitcomponenten en een maatmeel-  

mengsel als energiecomponent.

 

ZORGVULDIG IN- EN UITKUILEN 

Om zoveel mogelijk uit eigen ruwvoer te 

halen is er geïnvesteerd in extra ruwvoer- 

opslag. “Omdat gras het hoofdbestanddeel is 

van het rantsoen willen we zo min mogelijk 

wisselingen hebben in de samenstelling van 

het ruwvoer. Met de nieuwe opslag erbij 

kunnen we van al het gras lasagnekuilen  

maken die niet boven de rand van de 

sleufsilo’s uitkomen.” Door de kuil binnen  

de wanden op te bouwen en af te dekken 

met persvezel behouden de broers zoveel 

mogelijk voedingswaarde. “Op heel veel  

bedrijven wordt het verlies van voeder-

waarde door de manier van in- en uitkuilen 

onderschat. Daar valt veel te winnen”,  

sluit Theo af.

Robbert Remmelink melkt in maatschap  

met zijn moeder Thea Remmelink 145  

koeien en hebben daarbij 80 stuks jongvee.  

De gemiddelde productie ligt op 11.000  

kilo per koe per jaar met 4,40 gram vet en  

3,50 gram eiwit. Naast het grasland teelt 

Robbert 14,5 hectare roterend maïsland.  

“Ik streef naar eenvoud en overzicht:  

eenvoudige en efficiënte processen die 

passen binnen de arbeid die we hebben  

en zorgen voor goede opbrengsten op  

ons bedrijf.”

STIJGING IN MELKPRODUCTIE PER KOE

De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd 

op het melkveebedrijf in Doetinchem. Door 

optimalisatie van processen en herinzaai 

van graslandpercelen, is de productie van de 

melkveestapel gestegen. “We melken nu  

met twee robots, komend jaar komt er een 

derde bij. De robots zijn ingericht op een 

productie van 7 ton melk, we zitten nu op 

8 ton melk per robot, dan gaan er te veel 

arbeidsuren in zitten.” 

EIGEN RUWVOER BIJNA TOEREIKEND 

“Met ons eigen ruwvoer kunnen we ons  

hele koppel bijna jaarrond voeren. De laatste 

twee jaar is dat bemoeilijkt door de droogte. 

Door de jonge grassen die we ingezaaid 

hebben, is een hogere opbrengst in drogestof 

en eiwit haalbaar. Zo nu en dan voeren we 

bierbostel of maïsgluten bij, om bij te 

sturen op zetmeel of als de maïskuil er  

te hard doorheen gaat.”

JUISTE KEUZES MAKEN

“Efficiënt voeren begint met het graszaad,  

wij kozen voor LG Havera 4 wat we afnemen 

van onze loonwerker Eugelink Eldrik, hij  

zaait het ook voor ons. Na een proef bleek  

dit mengsel het beste bij ons te passen,  

door de hoge kwaliteit en productie.  

Om de kwaliteit vast te houden is het  

belangrijk om de juiste keuzes te maken.  

Dat begint bij ons met mollen vangen,  

het moment van kunstmest strooien  

bepalen, inkuilen met een inkuilmiddel  

en het maken van een lasagnekuil.  

De puzzelstukjes moeten in elkaar vallen,  

de voeding bepaalt voor een groot deel  

hoe de koe zich voelt en wat ze kan  

produceren.”

Het bedrijf van John en Paulina ligt tussen 

de bebouwde kom van Lennisheuvel, een 

industrieterrein en het Natura 2000 gebied 

Kampina. Ze melken 185 koeien en hebben 

daarnaast 130 stuks jongvee. De huidige 

melkproductie ligt op 11.400 liter per koe  

per jaar met 4,11 gram vet en 3,64 gram  

eiwit. Naast suikerbieten, consumptie- 

aardappelen en cichorei verbouwt John  

ongeveer 58 hectare snijmaïs, 4,8 hectare 

luzerne en 5 hectare grasland voor eigen 

ruwvoer. 

MAIS ALS HOOFDAANDEEL 

“Maïs levert een hoge voedingswaarde  

per hectare op. Een ander voordeel van  

maïs is voor ons dat je alleen in het voorjaar 

en najaar een piek in arbeid hebt. Met gras 

ben je al snel om de 5 tot 6 weken bezig met 

inkuilen. We hebben een kleine huiskavel 

van 4,8 hectare en met percelen op afstand 

werkt dat niet efficiënt. Een ander bijkomend 

voordeel is dat ik zo tijd vrij maken kan voor 

bestuursfuncties, momenteel bij Friesland-

Campina en Cosun.”

IN TWEE RONDES MAIS ZAAIEN

“We zaaien de maïs in twee rondes:  

de eerste ronde wordt ingezaaid met Dairy-

Maïs® Massa Excellent, wat voor een deel 

bestaat uit LG maïszaad. Dit mengsel heeft 

een langere groeiperiode en daar passen  

we onderzaai op toe. Hierdoor zijn we niet 

gebonden aan de deadline voor vanggewas-

sen, maar is de rijpheid van de maïs leidend 

in het bepalen van het oogsttijdstip.  

De tweede ronde zaaien we later in, na de 

oogst van een snede gras. Hier kozen we dit 

jaar voor LG 31.207, een zeer vroeg, energie-

rijk en massaal gewas. We kuilen de rassen 

los van elkaar in, waardoor we inzicht in de 

kwaliteit van een ras krijgen.”

GEBALANCEERD RANTSOEN

“Zodra de kuil open is, gaan we daarmee re-

kenen. Aan de hand van de voedingswaarde 

bepalen we hoeveel en welke aanvullingen 

nodig zijn. Het hoofdaandeel van het  

rantsoen is shredlage gehakselde maïs.  

Dit vullen we aan met zelfgeteelde luzerne 

en gedorst graszaadhooi voor de structuur 

met daarnaast bierbostel, perspulp en  

mineralen. Eiwit en energie vullen we aan  

in het basisrantsoen en in de melkrobot  

met krachtvoer.”

OOK DIERGENETICA BELANGRIJK

Naast het rantsoen is voor John en Paulina  

de genetica van hun veestapel belangrijk. 

“De top van ons melk- en jongvee  

insemineren we met gesekst sperma.  

De genetisch mindere koeien insemineren 

we met Belgisch Witblauw, met een ge-

makkelijke geboorte. Bij genetisch mindere 

pinken zetten we embryo’s in. Zo kunnen  

we snelle vooruitgang boeken op weg naar 

het doel van gezonde koeien die veel  

kilogrammen vet en eiwit kunnen  

produceren.”

“Van nieuw gras hebben we  
meer opbrengst en zien  

we de gehaltes in ruwvoer en 
melk beter worden”

“De voeding bepaalt voor  
een groot deel hoe de koe  

zich voelt en wat ze kan  
produceren”

“Aan de hand van de  
voedingswaarde bepalen  

we hoeveel en welke  
aanvullingen nodig zijn”
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KIES JE GRASLANDMENGSEL
TOT 1,4 LITER MEER MELK 
PER KOE PER DAG

DE 4 ZEKERHEDEN VAN HAVERA-GRAS

SCHOTHORST ONDERZOCHT MEERWAARDE  
TETRAPLOID ENGELS RAAIGRAS 

Een in ons land gangbaar vijf jaar oud grasperceel, ingezaaid met een BG4-mengsel met diploïd Engels raaigras en 

timothee, werd vergeleken met een perceel nieuw ingezaaide LG Havera 4, een mengsel van hoofdzakelijk tetra- 

ploïd Engels raaigras en timothee. Het onderzoek bestond uit een tweejarige opbrengst- en voederwaardebepaling  

en een 9 weken durend diervoederonderzoek.

 

3 TON DROGESTOF EN 3.000 KVEM MEER

In vier maaisnedes leverde het bestaand grasland een nette 10,9 ton ds en 9.735 kVEM per hectare. Bij het nieuwe 

Havera 4 grasland werd 14 ton ds en 12.736 kVEM per hectare gemeten. Deze 3.000 kVEM brengt ruim € 500,- extra 

aan voederwaardeopbrengst in de kuil. De kosten van graslandroulatie of vernieuwing zijn dus snel terugverdiend, 

wetende dat veel percelen in ons land de 11 ton drogestof niet halen!

HAVERA 4 
hoogproductief

HAVERA 1 
hoogproductief

HAVERA 5 
efficiënt

HAVERA 6 
maailand

HAVERA 7 
structuur

3 4

2LG ANIMAL NUTRITION VOEDERKWALITEIT 

  Toegespitst op de energie- en dve-behoefte 

van hoogproductief melkvee 

  Geselecteerd op melkdrijvende parameters 

zoals de verteringscoëfficiënt van de  

celwanden, eiwit- en suikergehalte 

  Dat geeft de maximale voederwaardewinst 

(VEM) per ha en kg ds

ALTIJD HET NIEUWSTE UIT DE RASSENLIJST 

  Zo blijft de genetische vooruitgang in ds- 

opbrengst (0,5%/jaar) gewaarborgd

  Nieuwe rassen produceren bij gelijke  

N-bemesting méér of hetzelfde bij een  

lagere gift 

  Door hun betere N-efficiëntie wordt  

plantaardig eiwit effectief omgezet in  

dierlijk (melk)eiwit met zo min mogelijk 

uitstoot

HET SMAKELIJKSTE GRAS VAN NEDERLAND

  Koeien profiteren van de smaak en vele 

extra’s van tetraploïd gras 

  Betere opname, roestresistentie, winter- 

vastheid, (her)groei en productievermogen

  Daarom kiezen topfokkers als  

Jan Nieuwenhuizen (Newhouse Farm) 

en vele veevoedingstestbedrijven  

bijvoorbeeld steevast voor Havera

MET HEADSTART GOLD-STARTVOORSPRONG 

  Deze 100% organische zaadcoating geeft 

kieming en vestiging een enorme boost

  Biostimulatoren zetten aan tot een efficiëntere 

opname van vocht en voedingsstoffen

  Enzymen stimuleren spruit- en wortelgroei, 

plantenhormonen bevorderen celdeling en 

stofwisseling

  Essentiële (sporen)elementen zijn vanuit 

coating direct beschikbaar voor jonge plant

(her)inzaaidoorzaai

GRASLAND
doorzaai of (her)inzaai?

tijdelijk grasland (1-3 jaar) blijvend grasland (>3 jaar)

tijdelijk of blijvend grasland

gebruiksdoel

HAVERA 2 
ROTATIE 

HAVERA 3 
doorzaai

weiden en maaien

nadruk op weiden gras-klaver weide extra structuur

maaien

Wat is precies de meerwaarde van nieuw gezaaid tetraploïd Engels 
raaigras ten opzichte van een bestaande, vijf jaar oude BG4-weide met 
diploïd gras? Om dit in beeld te brengen voerde onderzoeksinstituut 
Schothorst Feed Research in opdracht van Limagrain een uitgebreid 
onderzoek uit. De resultaten waren opzienbarend.

Van het nieuw ingezaaide tetraploïde Engels raaigras ging de voerefficiëntie fors omhoog. Bij een gelijke ds-opname  

was de melkproductie maar liefst 1,4 liter per koe, per dag hoger. Tetraploïd Engels raaigras is beter verteerbaar,  

voedzamer én smakelijker dan diploïd gras. Daarom is tetraploïd Engels raaigras de hoofdcomponent in de LG Havera 

grasmengsels.

OPBRENGST & KWALITEIT
TOTAAL VAN VIER SNEDES

kg ds/ha
kVEM- 

opbrengst/ha
VCOS %

NDF %  

verteerbaarheid

Bestaande BG4 (standaard)weide 10.914 9.735 77,3 72,0

LG HAVERA 4 HOOGPRODUCTIEF        13.950 12.736 79,7 77,9

Meerwaarde Havera + 3.036 + 3.001 + 2,4 + 5,9

UITSLAG VOEDERPROEF standaardweide LG HAVERA 4

Melkopbrengst 

per koe/dag bij 23 kg drogestofinname
28,5 liter 29,9 liter

Voerefficiëntie 

meetmelkproductie per kg drogestofinname
1,24 1,30

Mééropbrengst melk 

per koe/dag ten opzichte van standaardweide + 1,4 liter

Extra winst bij 100 koeien 

over 300 lactatiedagen bij melkprijs € 0,40/liter
€ 16.800,-

TOT 1,4 LITER MEER MELK

Nog belangrijker is: wat doet de hoogproductieve koe met het gras? Twee groepen van 15 hoogproductieve melk- 

koeien in midlactatie werden 9 weken onderzocht, met als verschil het grasrantsoen: graskuil van nieuw Havera 4  

gras of van de bestaande BG4-weide. Het resultaat:

SCHOTHORST FEED RESEARCH

Schothorst Feed Research (SFR) in Lelystad is een internationaal gere-

nommeerd kennis- en onderzoekscentrum voor diervoeding. Met hun 

enorme expertise in de nutritionele behoeften van hoogproductieve 

dieren, voederwaardering en verteringsfysiologie kunnen zij als geen 

ander de vertaalslag naar de praktijk maken. Voor het voedingson-

derzoek bij melkvee beschikt SFR over een moderne ligboxenstal met 

ruim 230 hoogproductieve melkkoeien (HF). De gemiddelde leeftijd van de melkveestapel is 5 jaar met een 

rollend jaargemiddelde van ruim 10.000 kg melk met een vetgehalte van circa 4,30% en een eiwitgehalte 

van circa 3,50%. De ligboxenstal is zodanig ingericht dat de individuele opname van ruwvoer en krachtvoer 

van 120 koeien kan worden bepaald.

COLUMN ARNO OOSTDAM

“Gras is allereerst een gezond en econo-

misch interessant hoofdbestanddeel in het 

rantsoen van de Nederlandse melkkoe.  

Als hoogwaardige eiwitbron voor koeien 

past het in een duurzame veehouderij. 

Meer en beter gras zorgt ervoor dat er  

minder aanvoer van eiwitrijk voer van  

buiten het bedrijf nodig is. Grasland, met 

name blijvend grasland, bevordert de  

biodiversiteit, zorgt voor vastlegging van 

CO
2
 en verhoging van het organische stof-

gehalte in de bodem. Natuurlijk is daarbij 

een evenwichtige rantsoensamenstelling 

voor de koeien altijd het uitgangspunt.  

En, niet onbelangrijk, met voldoende goed 

gras in het rantsoen kunnen melkvee- 

houders hun kostprijs beheersen.”

“Koeien zijn in staat om van gras melk te 

maken, wat de basis is voor hoogwaardige 

voedingsmiddelen voor de mens. Hier-

mee wordt grond die minder geschikt is 

voor akkerbouwgewassen optimaal benut 

en gras past ook goed in de rotatieteelt. 

Daarnaast zorgt de melkveehouderij ervoor 

dat bijproducten uit de voedingsindustrie 

goed worden benut. Dit alles bij elkaar is 

duurzaam en een goede invulling van de 

kringloop.”

“Voor het maatschappelijk draagvlak van 

de zuivelketen is het heel belangrijk dat de 

koe zichtbaar blijft in het Nederlandse land-

schap. Met de gezamenlijke inzet van veel 

ketenpartijen en natuurlijk onze leden- 

melkveehouders hebben we inmiddels 

onze doelstelling gerealiseerd en weiden 

ongeveer 83% van de bedrijven bij Fries-

landCampina in Nederland hun koeien.  

Dit ondersteunt onze ‘licence to produce’.  

En last but not least is weidegang een 

belangrijk onderdeel van de marketing en 

goede verwaarding van onze melk: van 

dagverse zuivelproducten en kaas tot aan 

kindervoeding voor de Aziatische markt. 

Het is een essentieel onderdeel van  

ons “van gras tot glas”-concept.”

“Als zuivelonderneming spelen we met 

nieuwe marktconcepten en melk- 

stromen in op de vraag van de klant,  

zodat we de melk van onze leden zo 

goed mogelijk tot waarde kunnen  

brengen. Dat doen we vraaggestuurd in 

plaats van aanbodgestuurd. Je ziet dat 

weidegang en graslandbeheer steeds 

vaker een onderdeel zijn van die nieuwe 

concepten. Voorbeelden zijn de keur- 

merken VLOG en On the Way to Planet-

Proof.”

“Als zuivelindustrie willen we op de 

marktvraag inspelen zodat onze leden-

melkveehouders ervan kunnen profiteren 

door een hogere prestatietoeslag. Om 

melkveehouders te stimuleren zijn er ex-

tra toeslagen en wordt er ondersteuning 

gegeven. Voorbeelden zijn de weide-

gangtoeslag en een aantal ondersteunen-

de programma’s ter stimulering van  

weidegang in de afgelopen jaren. De 

toeslag voor weidegang is een serieuze 

bron van inkomsten op een melkvee-

bedrijf. Nog meer als daar ook nog een 

toeslag voor bijzondere melkstromen 

als VLOG of On the Way to PlanetProof 

bovenop komt. Veel van onze melkvee-

houders spelen hierop in. Ze weten zich 

daarbij gesteund door voerleveranciers, 

adviesbureaus en natuurlijk de kennis 

van veredelaars om steeds betere gras-

soorten te ontwikkelen.”

  

“De sterk groeiende belangstelling  

voor gras in de afgelopen jaren juichen 

we toe. Het versterkt het fundament en 

verdienvermogen van de melkvee- 

houderij, maakt de zuivelketen sterker  

en draagt bij aan ons positieve imago  

in de maatschappij.”

GRAS IS BASIS VAN 
ZUIVELKETEN
Als directeur Farmer Services bij Koninklijke Friesland-
Campina kent Arno Oostdam het belang van gras in  
de zuivelketen. Ook in eerdere functies bij veevoer- 
coöperatie Agrifirm heeft hij de nodige ervaring met  
optimale rantsoenen voor melkvee op basis van  
ruwvoer: “Grasland is de basis van de Nederlandse 
melkveehouderij en speelt een steeds belangrijkere  
rol in de zuivelketen, onder andere bij de afzet van  
onze zuivelproducten.”

BG-MENGSELS

Deze zijn voor meer universeel  

gebruik; inzaai van meerjarig grasland 

en afwisselend weiden en maaien. 

Hierin volgen we de procentuele  

samenstelling als voorgeschreven in  

de Rassenlijst. Kijk voor het aanbod  

op blz. 10.

KLAVER BIJZAAIEN

Liever klaver los bijzaaien? Dat kan. 

Gebruik op maaipercelen rode klaver,  

die brengt de productie snel op gang  

en laat per ton opbrengst 40 kg N achter 

in de grond voor het gras. Bij beweiding 

past witte klaver met een nalevering 

van 25 kg. Zie blz. 15 voor het rassen-

aanbod.

KRUIDENTOEVOEGINGEN

Hoeken, randen en andere minder  

productieve stukken zijn inzetbaar  

voor agrarisch natuurbeheer. Kijk voor 

extensivering en mogelijke kruiden- 

toevoegingen op blz. 10/11. 

PAARDENWEIDE?

Paarden kennen een ander graas- 

gedrag, ze bijten het gras af. Gebruik 

voor deze selectieve grazers het speciale 

mengsel Topcheval. Naar wens aan 

te vullen met het kruidensupplement 

Topcheval Kruidenmix.

1
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HAVERA-MENGSELS
BLIJVEND GRASLAND

  zeer smakelijk, energierijk en topverteerbaar

  bevat per kg drogestof de meeste  

voederwaarde

  hoge opname door maximale grasbenutting

  hoge voerefficiëntie; méér melk uit  

eigen ruwvoer

  prima kroonroestresistentie

  langer beweiden door latere bloei;  

kwaliteitsbehoud bij breed oogstvenster

Voor gemengd graslandgebruik;  

meer beweiden dan maaien

SMAKELIJK GRAS MET HOGE BENUTTING

  30% MELBOLT  

Engels raaigras laat tetraploïd

  20% WELDONE  

Engels raaigras middentijds tetraploïd

   20% DIWAN  

Engels raaigras middentijds tetraploïd  

  15% MAHONY  

Engels raaigras laat diploïd

  15% ABOSAN 1 

Engels raaigras middentijds diploïd

30%

SAMENSTELLING

LG HAVERA 1 
HOOGPRODUCTIEF

WEIDEN EN MAAIEN

70% 

45 – 55 kg/ha

klaver toevoegen? meng witte klaver bij

  N-efficiënt door stikstofbindende klaver die extra 

stikstof(ruimte) voor het gras levert

  resulteert in meer eiwit (RE/DVE) én opbrengst; 

uitgespaarde kunstmest elders inzetbaar

  ideaal voor weidepercelen; smakelijke grasklaver 

verhoogt opname en melkproductie

  blijft vrij van kroonroest

  positief effect op bodemorganische stof,  

bodemleven en biodiversiteit

Voor extensivering van het graslandgebruik,  

evt. in combinatie met Graslandkruiden/Grutto

DUURZAME EXPLOITATIE MET MEER OPBRENGST EN EIWIT 

  30% DIWAN  

Engels raaigras middentijds tetraploïd 

  25% MELBOLT  

Engels raaigras laat tetraploïd 

  25% PROMESSE  

Timothee 

  10% OXFORD  

Veldbeemdgras 

  10% RIESLING  

Witte cultuurklaver

SAMENSTELLING

LG HAVERA 5 
EFFICIENT

GRAS-KLAVER WEIDEN

10%
10% 

25% 55% 

45 – 55 kg/ha

witte klaver standaard in mengsel

  enorm productief door hoog aandeel tetraploïd

  geeft hoogste voederwaardeopbrengst/ha  

onder maaiomstandigheden

  tot wel 5 à 6 jaar zeer hoge én stabiele  

grasopbrengsten 

   veel energie en smaak in de kuil; hoge opname 

en melkproductie

  vroege rassen zorgen voor vroege eerste snede

  vlotte (her)groei, bestand tegen veel maaien

Voor 100% maaipercelen en maaibedrijven  

(zomerstalvoedering/summer feeding)

MAXIMAAL RENDEMENT VAN MAAIPERCELEN

  40% NIAGARA  

Engels raaigras vroeg tetraploïd 

  40% DIWAN  

Engels raaigras middentijds tetraploïd 

  20% PROMESSE  

Timothee

SAMENSTELLING

LG HAVERA 6 
MAAILAND

100% MAAIEN

20% 80% 

45 – 55 kg/ha

klaver toevoegen? meng rode klaver bij

  meest gezaaide mengsel van Nederland

  energierijk, hoge opname, sterk melkdrijvend

  hoge benutting/ha, minder bijvoeren nodig

  timothee versterkt wintervastheid en roest- 

resistentie, voegt smaak/structuur toe en is  

opbrengstzekerder bij lager N-niveau

  snelle voorjaarsgroei; vroege eerste snede  

met hoge opbrengst

  goede vestiging bij koude/natte situaties

Voor gemengd graslandgebruik;  

meer maaien dan beweiden

VROEG EN SMAKELIJK GRAS MET HOGE BENUTTING

   25% MELBOLT  

Engels raaigras laat tetraploïd 

   20% WELDONE  

Engels raaigras middentijds tetraploïd

   15% DIWAN  

Engels raaigras middentijds tetraploïd

   10% MAHONY  

Engels raaigras laat diploïd 

   15% ABOSAN 1  

Engels raaigras middentijds diploïd   

   15% PROMESSE  

Timothee 

SAMENSTELLING

LG HAVERA 4 
HOOGPRODUCTIEF

MAAIEN EN WEIDEN

25% 

15%

60% 

45 – 55 kg/ha

klaver toevoegen? meng witte en  

rode klaver bij

TIJDELIJK GRASLAND

GRASLANDHERSTEL

  snelgroeiend mengsel met enorme opbrengst

  geeft over periode van 1 tot 3 jaar tot wel  

30% méér drogestof

 zeer vroege eerste snede bij najaarsinzaai

  ideaal tussengewas bij maïs en akkerbouwteelten 

voor het aanvullen van ruwvoertekorten

  intensieve beworteling brengt veel organische  

stof (bodemverbetering)

  Italiaans raaigras voedertype (veel voederwaarde)

Voor (tijdelijk) productiegras in dienst van de  

vruchtwisseling/bodemvruchtbaarheid

IN KORTE TIJD MAXIMAAL GRAS PRODUCEREN

  40% NIAGARA  

Engels raaigras vroeg tetraploïd

  40% UDINE  

Italiaans raaigras tetraploïd 

  20% SIKEM  

Italiaans raaigras diploïd

SAMENSTELLING

LG HAVERA 2 
ROTATIE

WISSELTEELT

20%

40%

40% 

45 – 55 kg/ha

klaver toevoegen? meng rode klaver bij

  speciaal mengsel voor oppeppen bestaande zode

  geeft boost aan VEM-, ds- en eiwitopbrengst

  verjongt grasbestand met nieuwste genetica

  minimale investering, snel terugverdiend

  kan i.t.t. scheuren jaarrond; ook voor herstel na 

uitwintering, droogte of onkruidbestrijding

  zeer hoge slagingskans door 100% groeikrachtig 

tetraploïd gras; kiemt snel, vestigt zich agressief

  behoud van organische stof en bodemleven,  

minder uitspoeling nitraten

Voor structureel graslandonderhoud  

tegen lage kosten

TEGEN LAGE KOSTEN OPBRENGST EN KWALITEIT OP PEIL

  50% DIWAN  

Engels raaigras middentijds tetraploïd 

  20% WELDONE  

Engels raaigras middentijds tetraploïd 

  30% MELBOLT  

Engels raaigras laat tetraploïd

SAMENSTELLING

LG HAVERA 3  
DOORZAAI

100% 

15 – 35 kg/ha

Van Havera 1 en 4 is ook Skal-gecertificeerd uitgangsmateriaal beschikbaar voor de biologische landbouw en EKO-teelt.

 maaimengsel met extra grove grassen

  ideale structuuraanvulling (buffer) in het rantsoen

  voor extra pensprik; door gezonde pensbalans 

minder risico op verzuring

  betere klimaatbestendigheid (droogtetolerantie) 

door dieper wortelende grassoorten

 zeer hoge drogestofopbrengsten

  zachtbladig rietzwenk draagt bij aan behoud  

van verteerbaarheid 

Voor de inzet van grasland als productieve  

structuurbron

MEER STRUCTUUR EN EXTRA OPBRENGST VAN EIGEN LAND

  35% INDIANA  

Engels raaigras vroeg diploïd 

  25% PERUN  

Festulolium

  20% ELGAT  

Gekruist raaigras 

  20% HIDALGO  

Rietzwenkgras voedertype 

SAMENSTELLING

LG HAVERA 7 
STRUCTUUR

100% MAAIEN

20%

20%

35% 

25% 

50 – 60 kg/ha

klaver toevoegen? meng rode klaver bij

resistentie kroonroest resistentie kroonroest

resistentie kroonroest resistentie kroonroest
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MELBOLT LAAT TETRAPLOID WELDONE MIDDENTIJDS TETRAPLOID

DIWAN MIDDENTIJDS TETRAPLOID MAHONY LAAT DIPLOID
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8,9 8,29,0 8,49,1 8,6

HAVERA: HET BESTE UIT DE RASSENLIJST

bron: CSAR, Rassenlijst 2020
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In Nederland staat het onderzoek naar de 

effecten van kruidenrijk grasland nog in de 

kinderschoenen vertelt Nick van Eekeren, 

onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut.  

Hij is blij met de toenemende aandacht  

voor kruidenrijke graslanden omdat kruiden 

positief kunnen zijn voor de biodiversiteit en 

ook bedrijfsvoering. “In Nieuw-Zeeland zijn 

ze er al 20 jaar mee bezig. Er is daar veel 

aandacht om via kruiden specifieke  

problemen aan te pakken, zoals droogte  

en vermindering van nitraatuitspoeling.”  

KRUIDENTOPPERS

Veel veehouders ervaren op hun bedrijf 

dat de dierdagdoseringen door kruidenrijk 

grasland dalen. Een oorzaak en gevolg is 

echter lastig aan te tonen. Hiervoor is meer 

onderzoek nodig. Kruiden bevatten veel  

mineralen, vitaminen of zogenaamde 

secundaire metabolieten (o.a. flavonoiden, 

saponinen, tannine). Deze stoffen hebben 

invloed op de gezondheid van dieren. 

Er is een breed scala aan kruiden waarvan 

bekend is dat ze onder- dan wel bovengronds 

bepaalde geneeskrachtige stoffen bevatten. 

Deze zijn in algemene zin goed voor de 

weerstand van het vee. Dit zijn echter niet 

allemaal weidekruiden, daarvan is de keuze 

beperkter. Van de weidekruiden zijn cichorei, 

smalle weegbree, rode klaver en rolklaver 

wel de populairste, vaak ook aangevuld  

met karwij. Voor een direct effect op de 

gezondheid van de koeien zijn vaak hoge 

doseringen nodig, hoe hoog is onbekend. 

Daarnaast kunnen sommige stoffen in lage 

gehaltes gunstig zijn en in hogere concentra-

ties juist giftig. Een voorbeeld is oxaalzuur uit 

zuringsoorten. Dit kan in lage concentraties 

trommelzucht voorkomen en in hoge  

concentraties is het giftig.

ZELFSTURENDE OPNAME

De wondere kruidenwereld kent nog een 

interessant aspect. Uit diverse onderzoeken 

is bekend dat dieren ook een zelfsturende 

opname hebben, de zogenaamde zelf- 

medicatie. Schapen en geiten namen meer 

van een bepaald kruid op wanneer ze last 

hadden van wormen. En koeien blijken bij 

weiden ook minder klaver op te nemen  

wanneer ze een eiwitoverschot hebben. 

Tot slot is een extra positieve bijwerking 

van extensief kruidenrijk grasland dat door  

uitgesteld maaien ook de grassen in de bloei 

schieten. Dit structuurrijke gewas heeft  

daardoor een positieve uitwerking op de 

pens.

KRUIDEN IN HET RANTSOEN 
GUNSTIG VOOR WEERSTAND

Kruiden bevatten veel mineralen en  
vitamines en sommige soorten hebben 
een positieve uitwerking op de gezond-
heid van vee. Veel veehouders zijn  
positief over de effecten van kruidenrijk 
voer op de reductie van antibiotica- 
gebruik. Hoogste tijd om de geheimen  
van kruiden verder te ontrafelen.

11 RANTSOEN UPDATE

  bevat enkel en alleen diploïd Engels raaigras

  verkrijgbaar in vier vaste voorgeschreven BG-samenstellingen

  BG3 en BG4 zijn eenvoudige mengsels voor intensieve beweiding 

  BG11 is een veelsoortig mengsel voor extensiever gebruik, eventueel in combinatie met Graslandkruiden/Grutto

  BG3, BG4 of BG11 lenen zich ook voor overwegend/uitsluitend maaien

  zes mengsels om de natuur in je bedrijfsvoering te integreren

  drie kruidensupplementen voor in- of doorzaai (in open zode) van extensief grasland, weidevogelland  

en/of minder productieve stroken 

  hun hoge gehaltes aan mineralen, sporenelementen en gezondheidsbevorderende stoffen dragen bij  

aan het dierwelzijn

  tevens structuuraanvulling voor een completer grasrantsoen 

  drie speciaalmengsels voor de aanleg van wintervogelakkers en akkerrandenbeheer

  aantrekkende werking op (bestuivende) insecten, vogels en klein wild 

  agrarisch natuurbeheer sluit aan bij duurzame zuivelconcepten in de markt

  en creëert meer maatschappelijk draagvlak voor je bedrijf en het platteland

UNIVERSEEL GEBRUIK

INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT, KOEWELZIJN EN UITSTRALING

BG SUPER

PAKKET NATUURINCLUSIEF

DIPLOID BLIJVEND GRASLAND 

RIJKE WEIDES EN AKKERRANDEN

BG EN KRUIDENRIJK

SAMENSTELLINGEN B
G

3

B
G

4

B
G

5

B
G

11

Engels raaigras middentijds diploïd ABOSAN 1 50% 36% 23% 33%

Engels raaigras laat diploïd MAHONY 25% 18% 33% 36%

Engels raaigras laat diploïd MANCHESTER 25% 18%

Timothee PROMESSE 28% 14% 14%

Beemdlangbloem MERIFEST 14% 14%

Veldbeemdgras MIRACLE 3% 3%

Witte cultuurklaver RIESLING 10%

Witte weideklaver RIVENDEL 3%

LG GRASLANDKRUIDEN
2 KG/HA

Meerjarig kruidensupplement voor het verrijken 

van wei- en hooilanden: geeft extra smaak/variatie 

en een betere koegezondheid; bevat 16 soorten  

kruiden en vlinderbloemigen

GRUTTO WEIDEVOGELBEHEER
2 KG/HA

Meerjarig kruidensupplement dat van oudsher in 

een weidevogelbiotoop thuishoort; bevat 10 soorten 

kruiden en vlinderbloemigen

TOPCHEVAL KRUIDENMIX
3 KG/HA

Meerjarig kruidensupplement voor het verrijken 

van paarden- en schapenweiden; bevat 4 soorten 

kruiden; combineren met Topcheval-grasmengsel

WINTERVOGELAKKER
48 KG/HA

Eenjarige akkervegetatie die in de winter voedsel en 

bescherming biedt aan fazanten, patrijzen, kwartels 

etc; bevat 14 wildakkersoorten

AKKERRAND BLOEMRIJK 1
16 KG/HA

Eenjarige exploïtatie van akkerranden; bevat  

16 soorten kruiden en vlinderbloemigen met  

hardzwenkgras

AKKERRAND BLOEMRIJK 2
32 KG/HA

Meerjarige exploïtatie van akkerranden; bevat  

10 soorten kruiden en vlinderbloemigen met  

hardzwenkgras

KRUIDENRIJK VERSUS REGULIER GRASLAND
(gehalten aan mineralen en sporenelementen)

MINERALEN
350

250

150

50

Ca SNa PMg KN CI

SPORENELEMENTEN   

Co SeCu MoZn MnFe

180

140

100

60

20

  kruiden

  vlinderbloemigen

  100% grassen

Bert Post in Eemnes is een van de vijf deelnemende 

loonwerkers die de kruidenproeven aanlegt. Hij wil graag 

meer leren over en inspelen op de toenemende vraag 

naar biodiversiteit. “Bij onze proef hebben we met een 

speciale strokenzaaimachine in bestaand grasland  

doorgezaaid. En in een ander perceel na het doodspuiten 

en egaliseren in drie verschillende samenstellingen gras 

en kruiden ingezaaid bij een veehouder”, aldus Post.  

Hij heeft daarvoor het speciale mengsel LG Grasland- 

kruiden gebruikt. In de proef worden ook bepaalde  

stroken niet of later gemaaid om zo generatieve  

vermeerdering (via het zaad) van de kruiden te realiseren. “Wij blijven deze proeven in 

elk geval ook na de twee jaar van de proef monitoren. Door in te kuilen met balen kunnen 

we gerichter voeren. Er is daarbij ook extra aandacht hoe je de bladrijke kruiden zoveel 

mogelijk in de baal krijgt.” Post geeft aan dat je daar met maaien en schudden rekening 

mee moet houden. Net als het optimale drogestofpercentage voor inkuilen. 

Projectbegeleider Edith Finke van DLV Advies 

vertelt over het pas gestarte project ‘Na-

tuurlijke veehouderij’. “De uitgangspunten 

van het project zijn het minimaliseren van 

de aankoop van mineralen via krachtvoer 

en kunstmest.” Daarnaast staan bodem, 

bodemleven, natuur en biodiversiteit centraal 

en is er aandacht voor nieuwe verdienmo-

dellen voor een rendabele bedrijfsvoering. 

Met vijf loonwerkers zijn er vijf verschillende 

de proefvelden meten we de effecten van 

verschillende methodes van doorzaaien en 

nieuw inzaaien.” Er worden verschillende 

zaaidieptes en percentages kruiden getest. 

De velden zijn dit voorjaar ingezaaid en 

worden twee jaar lang gevolgd. Na de zomer 

vinden er opnieuw zaaiproeven plaats. 

Uiteraard spelen ook de weersinvloeden een 

grote rol in de proeven. “Met de droogte dit 

voorjaar lijkt een oppervlakkige zaai nu in het 

nadeel, maar we gaan het zien”, aldus Finke. 

proefveldlocaties aangelegd met kruidenrijk 

grasland. 

CONCURREREN MET GRASSEN 

“Kruiden zijn best lastig”, legt Finke uit. 

“Eigenlijk wil je blijvend grasland en het 

in stand houden van kruiden is daarbij een 

uitdaging. Allereerst is de groeistart van 

kruiden cruciaal, want die moeten direct de 

concurrentie met grassen aan kunnen. Op 

PIONIEREN

DLV Advies geeft aan dat er nog maar 

weinig bekend is over het management van 

kruidenrijk grasland voor melkveehouders 

en loonwerkers. Finke: “Het is iets nieuws en 

de praktijk wil ermee aan de slag. Je komt er 

alleen maar achter door het te proberen.”

MANAGEMENT KRUIDENRIJK NIEUWE UITDAGING
Het beheer van kruidenrijk grasland is uitdagend. Hoe geef je de kruiden bij het  
inzaaien de beste uitgangspositie en hoe zorg je ervoor dat de kruiden ook lang in 
het grasland blijven? DLV Advies start dit jaar, in opdracht van de Provincie Utrecht, 
met een meerjarig project dat antwoord moet geven op deze vragen. 

LOONWERKER BERT POST:  
“MEER LEREN EN INSPELEN OP BIODIVERSITEIT”

45 kg/ha

zie geadviseerde zaaidichtheden 

per mengsel

witte klaver standaard in BG5;  

los toe te voegen aan BG3/BG11

BG-RASSENLIJSTMENGSELS

EXTENSIEF KRUIDENRIJK GRASLAND

combineer supplement met  

Havera 5, BG11 of Topcheval

Kijk voor de precieze samenstellingen op lgseeds.nl onder natuurbeheer

GRASLANDKRUIDEN

WINTERVOGELAKKER

GRUTTO

AKKERRAND BLOEMRIJK
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“Havera 1 kwam  
gemiddeld gezien  
als beste uit de test”

DIPLOID VERSUS TETRAPLOID GRAS

WAT VINDEN KOEIEN  
HET LEKKERSTE GRAS?

WAT TE DOEN BIJ MUIZENSCHADE?

Hoogland BV uit Leeuwarden heeft het afgelopen jaar een  
beweidingsproef met grasmengsels gehouden op percelen in  
Groningen (zeekleigrond) en Lemmer (klei op veengrond).  
Het resultaat? Koeien hebben een duidelijke voorkeur voor grasland 
dat ingezaaid is met een mengsel van tetraploïde raaigrassen en 
klaver. Paulus Strikwerda van Hoogland BV en veehouder Piet Jan 
Thibaudier uit Lemmer bespreken de smakelijkheidsproef. 

Veel melkveehouders zijn het afgelopen jaar zwaar getroffen door muizenschade. De plaag begon in de zomer van 2018 
en zette flink door in 2019. “Sommige percelen zijn helemaal kaal”, aldus Erik van der Veen van loonbedrijf Hoekstra uit 
Oosterzee. Hij legt uit wat je kan doen om de schade te herstellen en de percelen weer snel in productie te krijgen. 

Strikwerda: “Onderzoek in Engeland en Ier-

land heeft laten zien dat de grasopname van 

koeien flink kan variëren bij verschillende 

grasmengsels. Dit wilden wij in eigen beheer 

ook onderzoeken. We hebben twee proefvel-

den van ongeveer 6 hectare met 13 stroken 

verschillende grasmengsels ingezaaid. Voor 

en na het beweiden werd de grashoogte 

bepaald en de opnameverschillen in beeld 

gebracht. Ook keken we naar de hergroei.”

TETRAPLOID ENGELS RAAIGRAS 

Op de Groninger zeeklei, waar de betrokken 

veehouder roterend standweiden toepaste,  

ging de voorkeur van de koeien uit naar  

een combinatie van Engels raai, timothee  

en witte klaver. “Havera 1 kwam hier  

gemiddeld gezien als beste uit de test”,  

Idse Hoving is onderzoeker Veehouderij en 

Watermanagement bij Wageningen Livestock. 

“Algemene cijfers voor opbrengstpotentie 

en Yield Gap zijn in mijn ogen niet te geven 

en een beetje een dooddoener. In Noord-

west Nederland zijn de neerslaghoeveelhe-

den bijvoorbeeld al groter dan in Zuidoost 

Nederland, dus is de opbrengstpotentie daar 

hoger. Dan heb ik het nog niet eens over 

de verschillen in grondsoort. Het is dus veel 

interessanter om per perceel te bekijken of je 

alle limiterende factoren voor groei in beeld 

hebt en kunt beperken.”

VOCHT EN VOEDING

“De meest bepalende groeifactoren voor 

gras zijn vocht en nutriëntenvoorziening. Qua 

voeding kan je zorgen dat de basis op orde is, 

dus evenwicht in de macro-elementen in je 

bodem en een goede pH. Gras reageert zeer 

sterk op stikstofbemesting, maar een prak-

tisch even belangrijke groeifactor is vocht. 

Meer vocht geeft een hogere opbrengstpo-

tentie. Neerslag is daarin niet de enige vocht-

leverancier, ook het vochtleverend vermogen 

van de bodem speelt een grote rol, net als de 

bewortelingsdiepte van het gras.

Deze factoren zijn voor een deel te beïn-

vloeden door de bodem te verbeteren. 

Belangrijk om te beseffen is dat praktisch 

alle landbouwgrond in Nederland verdicht is. 

Als het gaat om de inzet van precisieland-

bouw om meer rendement uit gras te halen, 

ontwikkelde Limagrain het mobiele LG Lab. 

“Hiermee kunnen we het verloop van de  

belangrijkste voederwaardeparameters in 

een grasperceel gedurende het seizoen  

realtime volgen”, vertelt productmanager  

Jan Roothaert. “Dat stelt veehouders in staat 

om kort op de bal te spelen als het gaat 

om het bijsturen van het rantsoen.” Het lab 

is uitgerust met een NIR-sensor die in slechts 8 seconden de gehaltes drogestof, VEM, 

celwanden, eiwit, suiker, NDF en ruw as in een vers grasmonster meet. De analyse - die 

op locatie kan plaatsvinden - wordt drie keer herhaald om een duidelijk en genuanceerd 

beeld te krijgen van de graskwaliteit. Roothaert: “De resultaten helpen bij het bepalen van 

het ideale maai-/inschaarmoment en het optimaliseren van het rantsoen (eiwitgehalte en 

energie). Verder maken ze inzichtelijk wat het effect is van een bepaalde bemesting op 

de samenstelling van het gras. En ook de noodzaak tot doorzaai of herinzaai wordt met de 

uitslagen snel duidelijk.” Meer weten? Neem dan contact op met je regionale LG-ruwvoer-

specialist. Een aantal LG-dealers zoals De Samenwerking en Hoogland biedt  

reeds een vers grasservice met het Lab.

Organische stof in de bodem verbetert zowel 

de structuur als de waterhuishouding. Dit zijn 

geen eenvoudige factoren om te verbeteren, 

maar het helpt om de omstandigheden goed 

te kennen en daar met zorg voor de bodem 

en goed graslandbeheer op in te spelen.”

 

NIEUW GRAS WORTELT DIEPER

“Op droge zandgronden is teeltrotatie 

bijvoorbeeld een maatregel om bodem-

vruchtbaarheid van snijmaïspercelen op peil 

te houden en de vochtbeschikbaarheid te 

vergroten. Door maïsteelt te wisselen met 

tijdelijk grasland houd je de organische stof 

in de bodem op peil, terwijl die bij continu-

teelt maïs steeds verder onderuit gaat. Je 

profiteert daarnaast van de hogere opbrengst 

van nieuw grasland. Zeker nu we steeds 

meer te maken lijken te krijgen met droogte 

is dat een voordeel. Nieuw grasland kan na-

melijk beter tegen droogte omdat het dieper 

wortelt dan ouder grasland.” 

 

GRASGROEIMODEL

Ook nieuwe technologieën kunnen gaan bij-

dragen aan het graslandmanagement. “Met 

precisielandbouw proberen we bijvoorbeeld 

meer grip te krijgen op de productiefacto-

ren stikstof en vocht. We werken aan een 

webapplicatie die inzichtelijk maakt wat 

de actuele én voorspelde grasgroei is. We 

koppelen een groeimodel met data over de 

bodem, hydrologie en weersvoorspellingen. 

Dat heeft vooral een grote attentiewaarde: 

het helpt boeren om beter en vooral ook 

gerichter te kijken naar hun grasland en daar 

hun management op af te stemmen.”

“Er zijn eigenlijk twee opties om het grasland 

weer in productie te krijgen: doorzaaien of 

opnieuw inzaaien”, vertelt Van der Veen. 

Zijn loonbedrijf heeft dit jaar tot wel 1.000 

hectare aan percelen omgeploegd en op-

nieuw ingezaaid. “Elk bedrijf maakt zijn eigen 

afwegingen: heb je drie jaar geleden net een 

nieuwe grasmat ingezaaid, dan kies je nu 

voor doorzaaien. Anderen zien de kans om 

het nu goed aan te pakken en percelen com-

pleet opnieuw in te zaaien. We kijken eerst 

naar het perceel: staat er nog meer dan 50% 

gras? Dan kiezen we vaak voor doorzaaien. 

Is meer dan de helft van het perceel kaal? 

Of is de bodem door de droogte verzakt? 

Dan zaaien we vaak opnieuw in, afhankelijk 

van de grondsoort. Doorzaaien doen wij 

met de doorzaaimachine, we zitten hier op 

veengrond, met deze machine zorgen we 

ervoor dat we de grond niet open hoeven te 

trekken. Het speciale (LG) doorzaaimengsel 

Graslandherstel van Buma handel zorgt voor 

een snelle kieming, opkomst en vestiging 

van het nieuwe gras in de bestaande zode.” 

WEER EEN DROOG VOORJAAR

Het voorjaar begon dit jaar nat, maar veran-

derde snel in een droog seizoen. Dit heeft 

invloed op de aanpak van muizenschade, 

legt Van der Veen uit. “De droogte brengt 

weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Bij 

boeren waar we hebben geploegd voor het 

inzaaien, was de bovenlaag wat langer nat. 

Dat betekende dat de zaadjes snel kiemden, 

wat mooi is. Maar de bodem moet wel nat 

genoeg zijn, zodat het gras door kan groeien. 

Er waren al vroeg dit jaar melkveehouders 

aan het beregenen, om te zorgen dat de 

groei doorzette.”

KORTERE CYCLUS 

Het is bekend dat we in Nederland eens in 

de zoveel tijd te maken hebben met een 

muizenplaag. “De tijd die daar tussen zit lijkt 

korter te worden: eerst was dat 7 jaar, nu 

eerder 3 of 4 jaar. Daar moeten we rekening 

mee houden.” Enkele veehouders in de buurt 

van het loonbedrijf hebben palen geplaatst, 

om zo roofvogels te trekken. Ook heeft Van 

der Veen percelen onder water laten lopen, 

om de muizen tegen te gaan. “We gaan zien 

of de extra roofvogels nut hebben, maar het 

valt te bezien.” 

aldus Strikwerda. “Op voederwaarde,  

hergroei en vooral opname scoorde dit 

mengsel, dat voor 70 procent uit tetraploïd 

Engels raaigras bestaat, erg goed.”

KLAVER 

In Friesland, waar veehouder Piet Jan  

Thibaudier stripgrazen toepast, bleken de 

koeien een voorkeur te hebben voor een 

mengsel van Engels raai en timothee.  

Ook de mengsels met klaver deden het  

prima. “Daar was ik erg verbaasd over”,  

vertelt de veehouder. “De klavers doen het 

hier beter dan verwacht.” Timothee scoorde  

op beide grondsoorten goed. Strikwerda: 

”Koeien vinden dit gras in een jong stadium 

erg smakelijk. Maar hoe langer het bleef 

staan, hoe minder de koeien ervan vraten.” 

In de proef waren ook enkele kruiden- 

mengsels meegenomen, waarvan één  

zeer kruidenrijke. Thibaudier: ”Bij ons zijn 

deze mengsels mislukt. Onze grond is hier-

voor te rijk.” 

PASTURE READER

Voor Thibaudier, die samen met zijn ouders 

een melkveebedrijf heeft met 190 melkkoei-

en, was de reden om mee te doen aan de 

smakelijkheidsproef simpel: “Ik wil zo veel 

mogelijk vers gras in mijn koeien krijgen. 

Door deel te nemen aan de proef kon ik 

binnen 2 jaar informatie verzamelen waar ik 

anders 20 jaar over zou doen.” De veehouder 

maakte bij het meten van de grasopname 

gebruik van een Pasture Reader op zijn 

maaier. “De sensor meet de grashoogte en 

de dichtheid. Per perceel kunnen we door de 

metingen berekenen hoeveel kg drogestof er 

per hectare afgevreten is. Het systeem werkt 

met GPS en met taakkaarten. Eerder nam ik 

veel beslissingen op basis van gevoel. Dankzij 

de proef en de Pasture Reader kan ik mijn 

gevoel nu onderbouwen met cijfers.”

BETROUWBARE GEGEVENS

De smakelijkheidsproef van Hoogland krijgt 

op het Groningse perceel een vervolg met 

meststoffen. Strikwerda: “Wij willen graag 

het effect van bemesting op de voeropna-

me meten. Dat doen we door verschillende 

meststoffen te gebruiken, van een vloeibare 

ureum meststof en gekorrelde ureum mest-

stof tot KAS-zwavel meststoffen.” Thibaudier 

gaat de onderzoeksgegevens van afgelopen 

jaar toepassen op zijn percelen. “We hebben 

voldoende betrouwbare gegevens verzameld 

om goede keuzes te kunnen maken voor 

percelen die opnieuw ingezaaid moeten wor-

den. Hierbij maak ik ook onderscheid tussen 

de percelen die ik gebruik voor weidegang 

en die gemaaid worden. Uiteindelijk gaat 

het erom dat je de mengsels kiest die bij je 

bedrijf passen én die ervoor zorgen dat je 

onderaan de streep het beste rendement 

behaald.” 

Er is al veel onderzoek gedaan naar de verschillen in opname tussen diploïd en tetraploïd Engels raaigras.  

Telkens is de conclusie dat tetra’s een positief effect hebben op de drogestofopname en totale melk- en 

vleesproductie per koe (zie overzicht). De verklaring zit hem in het feit dat tetragras meer in water oplosbare 

koolhydraten (suikers) en minder onverteerbare vezels bevat dan diploïd gras. Daarmee is het gras smakelijker, 

de totale hoeveelheid verteerbare energie hoger en kunnen melkkoeien er meer van opnemen. Is er  

kroonroest in het spel, dan lopen de opnameverschillen nog verder op ten gunste van het tetraploïde gras.

Onderzoek Uitkomst
• Castle & Watson meer melk

• Conolly 6 - 8% meer vlees

• Hutchinson 11% meer melk

• Bruins 4 -5% meer melk

• Lantinga 5% hogere opname

• Ryan 6 - 8% meer vlees

• Sheldrick et al. meer vlees

• Hageman et al. 1 kg. meer melk/dag/dier

• Vipond et al. 13,4% meer vlees

• Agricultural Research Institute 10% hogere drogestofopname

GRASMANAGEMENT AFSTEMMEN  
OP GROEIFACTOREN

Zoals in elke teelt hebben we in grasland te maken met een Yield  
Gap; een verschil tussen de opbrengstpotentie van het gewas en de  
werkelijke praktijkopbrengsten. Een kleinere Yield Gap en dus hogere 
gewasopbrengst is het doel, maar dat is geen gemakkelijke opgave. 
Wat kunnen grastelers doen om de Yield Gap te verkleinen?

“Vocht en voeding zijn de meest 
bepalende groeifactoren”

Piet Jan Thibaudier: “Voldoende betrouwbare gegevens voor een goede mengselkeuze.”

Erik van der Veen: “Tot wel 1.000 ha opnieuw ingezaaid.”

LG LAB MONITORT 
GRASLANDKWALITEIT



14 15 RANTSOEN UPDATEEIWIT

Van Eekeren is programmacoördinator  

Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit 

bij het Louis Bolk Instituut, een onder-

zoeks- en adviesorganisatie voor duurzame 

landbouw.

BESTE BODEMVERBETERAAR DIE ER IS

Als het gaat om bodemkwaliteit, kan niets 

permanent grasland overtreffen, vindt hij. 

“Voor een goede bodemkwaliteit zijn ver-

schillende factoren van belang, zoals  

organische stof, bodemleven, bodem- 

structuur, waterbergend vermogen en  

infiltratiecapaciteit. Met blijvend grasland  

ben je in één klap klaar. Gras is de beste 

ERWTEN: WAARDEVOL IN  

MENGTEELT MET GRAS

Erwten leveren in mengteelt met gras of 

graan een extra eiwitrijk veevoeder op. De 

vlinderbloemige erwt bindt stikstof uit de 

lucht, waarvan ook het gras of graan én de 

volgteelt profiteren. Erwten dragen eiwit en 

zetmeel bij aan het geoogste product zodat 

de krachtvoergift omlaag kan. De mengteelt 

met gras past prima op elk melkveebedrijf. 

Kan ook als Gehele Plant Silage.

 

4 - 6 ton/ha

800 - 1.100 kg eiwit/ha

20% RE

  Op alle grondsoorten

  Vooral mengteelt met gras interessant

  Extra eiwitproductie van N uit lucht

  Krachtvoervervanger met veel  

eiwit én zetmeel

  Aanbevolen rassen: LG Audit, LG Rebel,  

LG Avenger, LG Cooper

(GRAS)KLAVER: STIKSTOFPRODUCENT  

IN HET GRAS

Meezaaien van rode of witte klaver met 

het gras levert de veehouder extra eiwitop-

brengst en stikstofruimte op. Het gehalte 

RE van grasklaver ligt zomaar 50 – 60 gram 

per kg ds hoger dan bij enkel gras. De klaver 

bindt bovendien stikstof uit de lucht waar-

door er een lagere N-bemesting nodig is. 

Gebruik witte klaver voor beweiding en rode 

klaver voor maaipercelen. 

12 - 15 ton ds/ha

2.150 - 2.700 kg eiwit/ha

18% RE

 

  Op alle grondsoorten

  Vooral mengteelt met gras interessant

  Extra eiwitproductie van N uit lucht

  Meer grasopbrengst bij droogte  

en lagere bemesting

  Aanbevolen rassen:  

Riesling (witte cultuurklaver), Milagro 

(witte weideklaver EKO), Monsun/ 

Maro (rode klaver tetraploïd),  

Callisto (rode klaver tetraploïd EKO),  

Suez (rode klaver diploïd) en  

Akenation (Alexandrijnse klaver)

VELDBONEN: KRACHTVOERTEELT  

MET EIWIT ÉN ZETMEEL

Het areaal veldbonen zit behoorlijk in de lift. 

De introductie van de winterveldboon vanuit 

LG’s Britse kweekprogramma gaf de teelt 

in Nederland een nieuwe impuls. Winter-

veldbonen zaai je in het najaar en hebben 

een hogere opbrengst dan de zomervariant. 

Gemalen of geplette veldbonen zijn een hele 

mooie krachtvoervervanger met naast eiwit 

ook 350 – 400 gram zetmeel. 

 

5 - 8,5 ton/ha (winter)

4,5 - 7 ton/ha (zomer)

1.500 - 2.250 kg eiwit/ha (winter)

1.350 - 2.100 kg eiwit/ha (zomer)

30% RE

 Op goed vochthoudende gronden

  Aantrekkelijk rustgewas,  

vroeg van het land

 Levert veel N aan de volgteelt

 Perfecte tussenteelt voor gras

  Krachtvoervervanger met veel  

eiwit én zetmeel

  Aanbevolen rassen: LG Pyramid,  

LG Cartouche, LG Banquise (zomer),  

LG Tundra (winter)

LUZERNE: GEZONDE BRON VAN  

PENSPRIK EN MINERALEN

Luzerne is gekend als gezond rundveevoer. 

Het is smakelijk, eiwitrijk voer met een gun-

stig aminozuurpatroon, een hoge structuur-

waarde en goede verteerbaarheid. Het bevat 

daarnaast veel vitaminen, mineralen en 

sporenelementen die de diergezondheid ten 

goede komen. Voer luzerne als ruwvoer uit 

de kuil of balen, of als krachtvoervervanger 

na drogen door de groenvoederdrogerij.

 

9-12 ton ds/ha

1.800 - 2.400 kg eiwit/ha

20% RE

 Op klei- en zavelgronden

  Aantrekkelijk rustgewas dat  

intensief wortelt

 2 – 3-jarige teelt

 Weinig gevoelig voor droogte

 Inzetbaar als ruwvoer en als krachtvoer

 Aanbevolen ras: LG Marshal, LG Mezzo

bodemverbeteraar die er is.”

Op bouwland is het lastig een goede  

bodemkwaliteit vast te houden. Bij continu-

teelt van maïs lopen het organische stof- 

gehalte, bodemleven en andere kwaliteits-

kenmerken terug.

HET ANTWOORD IS VRUCHTWISSELING

Hoe kun je de achteruitgang van de bodem 

stoppen en toch het waardevolle voeder- 

gewas maïs in het bouwplan houden? Het 

antwoord is vruchtwisseling. Van Eekeren 

adviseert de maïsteelt elke 3 jaar te roteren 

met tijdelijk grasland met daarin gras en  

rode en witte klaver. Ten opzichte van de 

gangbare verhouding 80 procent gras en  

20 procent maïs, is een bouwplan met  

60 procent blijvend grasland en 20 procent 

grasklaver in rotatie met 20 procent maïs  

in meerdere opzichten aantrekkelijker.  

Door slechts 3 jaar maïs te telen op het-

zelfde perceel blijft de bodemdegradatie 

beperkt. De grasklaverzode zorgt vervolgens 

weer voor aanvulling van organische stof en 

herstel van de bodemkwaliteit. “Klaver is een 

stikstofbinder. Bij het opslaan van stikstof in 

de bodem vinden allerlei omzettingen plaats. 

Dat stimuleert het bodemleven. Grasklaver 

is bovendien goed voer. Klaver bevat veel 

eiwit dat nog iets bestendiger is dan eiwit 

uit gras.”

STIKSTOF BESCHIKBAAR

Dankzij het stikstofbindende vermogen van 

de klaver heeft het tijdelijke grasklaverland 

en de maïs minder bemesting nodig.  

De veehouder houdt bemestingsruimte  

over om zijn blijvend grasland extra te  

voeden of hij kan kosten voor kunstmest  

in de zak houden. Uit berekeningen van  

het Louis Bolk Instituut en Wageningen UR 

Livestock Research blijkt dat de vrucht- 

wisseling duidelijk financieel voordeel op-

levert, vertelt Van Eekeren. Voor een bedrijf 

met 850.000 liter melk en 47 ha grond zou 

het verschil overeenkomen met een extra 

arbeidsopbrengst van € 6.000 à € 7.000.  

Dat is te danken aan de extra voederwaarde- 

opbrengst en besparingen op kunstmest.

KRUIDEN TOEVOEGEN

Een zaaizaadmengsel voor het grasklaverland 

bevat Engels raaigras (30-35 kg) met rode 

(5-6 kg) en witte klaver (3 kg). Van Eekeren: 

“Ik zou er ook kruiden aan toevoegen,  

zoals smalle weegbree, cichorei, karwij, 

rolklaver en wilde peen, voor extra  

diversiteit. Zeker smalle weegbree en  

cichorei zijn ‘no regret’-keuzes. Goed voer, 

heel droogtetolerant; daar zit je altijd goed 

mee.”

Veel melkveehouders telen maïs vaak jaren achter elkaar op dezelfde 
percelen of wisselen af en toe met blijvend grasland. Daarmee doen  
ze zichzelf tekort, vindt Nick van Eekeren. Voor zowel de bodem als hun 
portemonnee is het beter blijvend grasland te combineren met een 
driejaarlijkse rotatie van maïs met grasklaver. Die combinatie draagt 
ook bij aan biodiversiteit, waterkwaliteit en CO

2
-reductie, stelt hij.

‘MAIS IN ROTATIE  
MET GRASKLAVER  
BETER VOOR BODEM  
EN PORTEMONNEE’

ALTERNATIEVE  
EIWITBRONNEN

VANGGEWAS NA MAIS 
Op zand- en lössgrond is de toepassing van een vanggewas na  

de maïsteelt verplicht. Dat kan op de volgende drie manieren: 

• Door onderzaai in de maïs

•  Door direct na de maïs en uiterlijk op 1 oktober  

een vanggewas te zaaien

•  Door na de maïs en uiterlijk op 31 oktober wintergraan  

als hoofdteelt te zaaien 

In de praktijk weten we dat onderzaai in maïs lang niet altijd slaagt. 

De onderzaai kan mislukken, waardoor de teler alsnog moet na- 

zaaien. Ook kan onderzaai juist te snel ontwikkelen en veel vocht en 

nutriënten wegnemen van de maïs. Daarom ontwikkelden wij het 

mengsel LG Onderzaai: een slimme samenstelling van Westerwolds 

raaigras, bladrammenas en Japanse haver die je in het 5/6-blad- 

stadium van de maïs onderzaait. Deze gewassen hebben een hoge 

slagingskans, ontwikkelen zeer rustig onder de maïs en realiseren na 

de maïsoogst nog een hele forse organische stof-opbrengst en  

nutriëntenvastlegging. LG Onderzaai is ook inzetbaar voor sec nazaai.

Om de binnenlandse eiwitproductie verder te verhogen zijn naast gras diverse  
alternatieve eiwitbronnen beschikbaar. Luzerne, veldbonen, erwten en klaver  
gedijen uitstekend in het Nederlandse klimaat en leveren mooie eiwitopbrengsten. 
Kansen liggen vooral in samenwerking met akkerbouwers in de regio, waar deze  
teelten een aantrekkelijk rustgewas in het bouwplan zijn.

GRAS- EN LUZERNEBROK GEZONDE EIWITBRONNEN VAN EIGEN LAND

“De luzerne is een vast onderdeel in menig Oldambster bouw-

plan”, vertelt Luit Heikens van de drogerij. “Luzerne doet het goed 

op de zware kleigrond. Gemiddeld oogsten we drie keer per jaar 

vlak voor de bloei. De luzerne wordt binnen een dag gedroogd 

gedurende 4 – 5 minuten bij 500 tot 700 °C. De luzerne wordt zo 

gedeeltelijk gesteriliseerd en gedroogd tot ruim 90% droge stof.”

 

HOOGWAARDIGE EIWITTEN

“Gedroogde luzerne is een zeer gezond natuurlijk krachtvoer en 

één van de beste bronnen van hoogwaardige eiwitten, vitaminen 

en mineralen. Onze luzerne bevat 17% hoogwaardige eiwitten, 

met een verteerbaarheid van 75%. Het eiwit in luzerne is van top-

kwaliteit door zijn goede aminozurenbalans. Door het hoge aan-

deel vitaminen en mineralen bevordert luzerne de diergezondheid 

en de vezels stimuleren de spijsvertering. De pellets zijn gemak-

kelijk te voeren en behouden hun smaak en voedingswaarde.”

Groenvoederdrogerij Oldambt verwerkt in het 
Groningse Oostwold gras, luzerne en stro tot 
pellets. Van mei tot november wordt gras en 
luzerne gedroogd. De drogerij contracteert  
jaarlijks ruim 1.400 hectare luzerne in de  
omgeving van de drogerij. Daarnaast is het 
loondrogen van gras een belangrijke activiteit.

 

VEEL BETERE BENUTTING

“Naast onze eigen productie luzerne en stro zien wij een toename  

in het loondrogen van gras voor veehouders. We verwerken gras  

tot 6 mm grasbrok voor veehouders die hun gras en eiwit van eigen  

land nog beter willen benutten. De grasbrok is een goed alternatief 

voor A-brok met 900 tot 1.000 VEM en 16% tot 20% ruw eiwit.  

Je benut het eiwit veel beter: door het gras te drogen wordt het  

eiwit bestendiger én je hebt veel minder verliezen dan bij inkuilen. 

Zeker voor veehouders die ruim in het gras zitten, is het een goede 

manier om meer waarde uit hun gras te halen.”

NICK VAN EEKEREN:

TIP

Het vanggewas moet in ieder geval staan tot 31 januari. Daarna mag je het vernietigen of 

gebruiken als veevoer. De toegestane vanggewassen in maïs zijn: bladkool - bladrammenas - gras - 

Japanse haver - triticale - winterrogge - wintertarwe - wintergerst.

inzaai in 5/6-bladstadium rustige ontwikkeling onder maïs een best vanggewas in de stoppel

LG ONDERZAAI: VAN ONDERVRUCHT TOT VOLWAARDIG VANGGEWAS
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MEER WETEN?
VRAAG HET JE LG RUWVOERSPECIALIST

Op dit vakplatform voor de ruwvoerteelt delen wij steeds  
de laatste informatie met jou. Ook beantwoorden we graag  
jouw vragen en geven we persoonlijk advies over mengsel-  
en rassenkeuze, teelt- en oogstoptimalisatie op jouw bedrijf.  
Ons doel is jouw melkproductie helpen te verhogen en  
voerkosten te verlagen door kennisdeling en inzet van  
hoogtechnologisch uitgangsmateriaal. 
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ruwvoertour
2020

Kijk een heel seizoen mee wat er in Nederland op tien  
percelen gras, maïs en andere voedergewassen gebeurt op  

www.ruwvoertour.nl. Van inzaai tot oogst monitoren we  
de groei, weersomstandigheden en teelthandelingen,  

doen we kwaliteitsanalyses en geven  
we opbrengstprognoses.

Onze zaaizaden  

zijn verkrijgbaar via een  

landelijk dealernetwerk. Op 

www.lgseeds.nl/dealerlocator 

vind je alle LG-verkoop- 

punten in jouw regio.

Antoon Verhoeven
ZUIDWEST/ZUIDOOST NEDERLAND

06 - 23 30 88 04

antoon.verhoeven@limagrain.nl

facebook.com/antoon.verhoeven.129

Fred Lugthart
NOORDWEST NEDERLAND

06 - 10 18 98 54

fred.lugthart@limagrain.nl

facebook.com/fred.lugthart.1

Ludwig Oevermans
NOORDOOST NEDERLAND

06 - 12 14 22 33

ludwig.oevermans@limagrain.nl

facebook.com/ludwig.oevermans.18


