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Koe & Wij
Zestig veehouders zoeken komende twee
jaar uit wat weidegang op het eigen bedrijf
betekent. Het zijn bedrijven die in toenemende mate belemmeringen ervaren op
het gebied van kleine huiskavel, automatisch melksysteem, koppelgrootte en hoge
melkproductie. Veeteelt volgt deze weideperiode van vier deelnemers de ervaringen
op de voet.

Juiste inschaarmoment lastig te bepalen in eerste weidemaanden

Volop g rasgroei

Deelnemer groep ‘Melkrobot’
Jan van Nistelrooy, Maren-Kessel
‘Robotbezoek loopt terug door versgrasaanbod’

De staldeuren gingen dit jaar niet
vroeg open bij de Koe & Wijdeelnemers. Inschatten van de
snelheid van de grasgroei blijkt
moeilijk en tijdig groeitrappen
maken onontbeerlijk. Een overzicht van de eerste groeizame
weidemaanden.

‘Op 10 april gingen onze 65 melkkoeien voor het eerst naar buiten. Na vier
dagen kregen ze een nieuw perceel
waar ze 14 dagen in bleven. De krachtvoergift werd in de melkrobot niet snel
genoeg teruggezet, terwijl de koeien in
het nieuwe perceel veel gras opnamen.
We hebben toen een aantal koeien met
pensverzuring gehad en dat heeft melk
gekost.’
‘Het gras groeide vervolgens zo hard
dat we geen nieuwe percelen konden
aanbieden en eerst moesten maaien.
Pas veertien dagen na de eerste snede
kon ik echt goed drieweeks standweiden toepassen. Ik merk dat de koeien
minder ruwvoer op stal opnemen dan
vorig jaar omdat ze nu vaker een nieuw
perceel krijgen. Door veel grasaanbod
in het land moet ik ook één keer per
dag koeien ophalen om naar de robot
te brengen en loopt het robotbezoek
terug. Dat is geen probleem, omdat de

melkproductie gelijk blijft bij minder
krachtvoer. In mei kregen de koeien gemiddeld per dag 3,69 kilogram
krachtvoer. Dat was bijna een kilo minder dan in april bij een gelijkblijvende
productie van 27 kilogram meetmelk.’

Deelnemer groep ‘Kleine huiskavel’
Sjaak van Essen, Eleveld
’Perceelsgrootte standweide te klein gekozen’

‘Acht hectare standweide kregen de
140 koeien toen ze op 25 april voor het
eerst naar buiten gingen. Dat bleek al
snel te klein gekozen, het gras raakte
op. We weidden vijf uur per dag en om
dat niet nog meer te beperken hebben

we de standweide vergroot tot 10,5
hectare. Vanaf toen liep het prima.
Met lage voerkosten – we berekenen ze
ieder week – van minder dan drie cent
per kilogram melk behalen we een
BSK van 40.’
‘Half mei kregen we zo veel regen dat
we de koeien vijf dagen moesten opstallen. Dan merk je pas hoe snel gras
groeit. Na die vijf dagen was het gras
veel langer dan de ideale acht centimeter en sindsdien weiden we de koeien
acht uur per dag.’
‘Onze eerste snede was laat dit jaar.
Etgroen is er nu nog niet, waardoor de
koeien nog steeds op de standweide lopen. Er komen wel steeds meer bossen,
mestpollen. Toch blijft de productie
mooi op peil, we moeten er vooral zelf
aan wennen. Melkkoeien die lopen in
een land vol met bossen is een raar gezicht.’

Deelnemer groep ‘Grote
koppels’ Jan de Boer,
Drachtstercompagnie
‘Vooral last van hitte’
‘Eind april zijn onze 160 koeien ermee
gestart om de verschillende percelen
voor te beweiden. Door tijdig voor te
weiden maak je de groeitrappen die je
later in het seizoen zo hard nodig hebt.
Daarom hebben we vóór de koude periode van half mei al een aantal percelen
gemaaid. Het gras had best nog wat langer gemogen, maar wanneer we gewacht
hadden, waren we met de beweiding in
de knoei gekomen. Dat kun je zien aan
de percelen die we pas eind mei maaiden. Door het zware gewas komt de hergroei traag op gang.’
‘De koeien blijven nu twee tot drie dagen op hetzelfde perceel. Gemiddeld betekent dat dat ze een hectare per dag
kaalvreten. De koeien zijn ’s nachts op
stal, waar ze 3 kilogram droge stof uit
mais en 3 kilogram droge stof uit vers
gemaaid gras opnemen.’
‘Van te veel regen is hier geen sprake geweest, de koeien hadden meer last van
de hitte. Op warme dagen konden de
koeien eerder naar de stal. Daar hebben
ze schaduw en waait het lekker door. Tot
nu toe zijn we niet ontevreden over hoe
de beweiding dit voorjaar gaat.’

Deelnemer groep ‘Hoge productie’ Jan Vermeer, Heeze
‘Een seizoenstart met een groot grasaanbod’
‘Het was eigenlijk iets te laat toen we
onze 50 melkkoeien op 22 april naar
buiten deden. Er stond al snel zo veel
gras dat we aan een aantal te weiden
percelen laat toekwamen. Bij te lang
gras en daardoor meer beweidingsdagen per perceel is er een verlaagde
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opname te merken en dat kost melkproductie.’
‘Ondanks dat we nu een oudmelkte veestapel hebben – 20 procent loopt inmiddels droog – zitten we op een dagproductie van 29 kilogram melk. Tot nu toe is
het een seizoen met een groot grasaan-

bod, waarin we graskuilen van mooie
kwaliteit hebben gewonnen. We hebben
percelen die we gemaaid en vervolgens
geweid hadden, begin juni alweer kunnen maaien. De regen kwam precies
op tijd, we kunnen de koeien nu elke twee dagen een mooi schoon perceel geven. Sinds veertien dagen zijn
de pinken, die achter de melkkoei-

en aanweiden en de restjes opeten,
buiten.’
‘De koeien lopen nu met ons gespiegelde siëstasyteem meer uren buiten
dan bedacht, gemiddeld 14 uur per dag.
Dat heeft vooral praktische redenen,
zoals de ligging van de percelen en de
hitte overdag, waardoor ze ’s nachts
langer buiten lopen.’
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