Ivan Van Waes teelt gras in een strikt systeem van vĳfjaarlĳkse teeltrotatie

Groeitrappen in het gras
De zandgronden van Ivan Van Waes in Zaffelare zĳn bovengemiddeld vruchtbaar. Elk perceel leent zich goed voor de
teeltrotatie met mais, graan en gras. De variatie in het zand,
van grof en fĳn tot lemig, zet aan tot groeitrappen in het gras.
tekst Annelies Debergh

I

n de verte spuwt de industrie in het
Gentse havengebied gigantische witte
rookpluimen de lucht in. Het beeld contrasteert met de groene plattelandssfeer
rond het bedrĳf van Ivan Van Waes en
Kristien Van Nieuwerburgh in Zaffelare.
In totaal heeft Ivan Van Waes (39) 25
hectare grasland, waaronder vĳf hectare
grasklaver, naast een tiental hectare Italiaans raaigras.
De tussenteelt Italiaans raaigras in combinatie met mais zorgt voor extra spreiding in de grasgroei. ‘Zo kan ik meer
percelen weidegras maaien en zĳn de
weiden in het voorjaar minder bevuild.’
Het aandeel ziet de melkveehouder niet
groeien. ‘Ik heb mais graag op tĳd gezaaid. Met meer dan tien hectare Italiaans raaigras is dat arbeidstechnisch
moeilĳk haalbaar.’

een maaipercentage van honderd procent
komt ook het jongvee op de wei.’
Het vochtdoorlatende zand gaf afgelopen
zomer geen aanleiding tot te weinig gras.
‘Het is een goeddragende zandgrond, niet
echt arm. De bodemsamenstelling varieert van grof en fĳn tot lemig zand. Dat
helpt bĳ het creëren van groeitrappen. Ik
heb trouwens liever een droge zomer
met minder gras van uitstekende kwaliteit dan een natte zomer en enorme

grasopbrengsten van mindere kwaliteit.’
In een intensieve teeltrotatie komt er na
vier jaar mais een jaar graan en vervolgens vĳf jaar gras. ‘Graslandvernieuwing
past uitstekend na de graanoogst. Het gras
kan op tĳd worden gezaaid en voor de
winter wordt de nieuwe weide door het
jongvee nog een keer begraasd en vervolgens gebloot.’
Voor de herinzaai kiest Ivan Van Waes
een mengsel met zestig procent tetraploïd en veertig procent diploïd Engels
raaigras. ‘Omdat ik een weiland minstens
elke vier jaar wil scheuren, kies ik liever
geen al te dure mengsels.’ Van Waes gaat
prat op een goed onderhoud van de percelen. Een adequate mollenbestrĳding, afsluiten van vertrapte grasplekken en een
afhellende plaatsing van pompen behoren tot de aanpak. ‘Intensief grasland beheren vergt veel tĳd en arbeid, maar rendeert enorm.’ l

Ivan Van Waes: ‘Omdat ik een
weiland minstens elke vier jaar
wil scheuren, kies ik liever geen
al te dure mengsels’

Jongvee na de koeien
De 85 koeien leveren een rollend jaargemiddelde van 10.818 kg melk met 4,00%
vet en 3,38% eiwit bĳ een tussenkalftĳd
van 391 dagen. In de winter bestaat een
derde van het rantsoen uit voordroogkuil. De koeien zĳn in de zomer enkel
overdag buiten. Na de graspiek in het
voorjaar krĳgen ze afhankelĳk van de
grasgroei voordroogkuil bĳgevoerd, zegt
Van Waes. ‘Bĳ de koeien is het mogelĳk
om in de stal bĳ te sturen. Het moeilĳkste punt in dit systeem is om voldoende
gras te hebben voor het jongvee.’
Een doorsnee weideseizoen start vanaf
half maart. De Oost-Vlaamse melkveehouder deelt het grasareaal elk jaar in
drie delen in: op een derde wordt ingeschaard, de rest wordt eerst bemest en
gemaaid. ‘Naargelang het maaitĳdstip
op de andere percelen laat ik de koeien
ook de tussenteelt Italiaans raaigras begrazen. Daarna wissel ik om en komen
de koeien op de gemaaide percelen. Vanaf
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