Weiden met grote koppels koeien
Weidegang staat volop in de belangstelling, of eigenlijk vooral het minder weiden.
Veel aspecten spelen een rol bij het al dan niet weiden van koeien, een van de
argumenten die vaak wordt gebruikt bij opstallen is dat het niet mogelijk is om met
grote koppels koeien te weiden.
Het is interessant om te kijken hoe daar in landen mee wordt omgegaan waarbij
volledige weidegang de basis voor het melkveebedrijf vormt: in Nieuw Zeeland en
Australië. De gemiddelde bedrijfsomvang in deze landen is aanmerkelijk groter dan in
Nederland, ook komen in deze landen grootschalige bedrijven van 1000 koeien of
meer voor. Bij het bezoek van Global Dairy Farmers vorig jaar aan Australië hebben
we de kans gekregen kennis te maken met diverse ondernemers die met dergelijke
koppels koeien weiden.
Het is fascinerend om tussen een
koppel van 500 tot 1000 grazende
koeien te lopen, het kan dus wél!
Ja maar, ….
Dat is dan soms de eerste reactie van
Nederlandse melkveehouders en dan
volgt een aantal argumenten waarom
de Australische of Nieuw Zeelandse
situatie anders is dan die in
Nederland. De argumenten zijn vaak
ook wel terecht. Toch is het goed om
te kijken hoe het dan down-under
wel lukt om dit soort koppels te
weiden.

-

-

Grasland is de basis van de meeste melkveebedrijven, de meeste bedrijven
hebben geen stal. Ze moeten dus wel weiden of ze moeten investeren in
huisvesting.
In Nederland wordt intensief gerekend aan rantsoenen, en dan met name aan
stalrantsoenen. Daar doen ze dat ook, er wordt intensief gewerkt aan
rantsoenberekeningen bij beweiding en aan graslandmanagement. Hiervoor
worden soms gespecialiseerde mensen ingeschakeld ter ondersteuning van de
beslissingen.

-

-

Er wordt gewerkt aan innovaties om betere
schattingen te kunnen maken van
graslandopbrengsten, b.v. mbv een quad met
meetinstrumenten.
Een detail is b.v. dat koeien niet via een smalle dam
het perceel inkomen maar dat het perceel toegankelijk
is over de volledige perceelbreedte via een
eenvoudige constructie (foto).

Misschien biedt dit aanknopingspunten voor de Nederlandse
ondernemers die willen weiden. Uiteraard spelen nog diverse
factoren een rol bij de keuze voor weidegang.
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