het project

Koe & Wij
Zestig veehouders zoeken de 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.

Snel herstel van verdroogde grasmat en veel regen zorgen voor groot grasaanbod

Groeimaan d augustus
Deelnemer groep ‘Melkrobot’
Jan van Nistelrooy, Maren-Kessel
‘Ik hoef geen koe te halen’

Ondanks de overvloedige regenval zijn de vier deelnemers van
het project Koe & Wij hun koeien
blijven weiden. Het contrast met
de droge julimaand is enorm en
het maaien tussen de buien
door stond in dienst van de beweiding. Een overzicht van de
natte, maar ook zeer groeizame
augustusmaand.

‘Vorig jaar kreeg ik om deze tijd de koeien met
geen mogelijkheid de wei in. Nu lukt dat juist prima, gemiddeld lopen ze acht uur buiten. Ik laat de
staldeuren dag en nacht open, maar sinds half augustus heb ik geen koe meer uit het land gehaald
omdat ze een attentie had bij de robot. De koeien
zijn actief en momenteel gaan 57 koeien gemiddeld 2,3 maal door de robot.’
‘De melkproductie heeft de afgelopen tijd wel onder druk gestaan. In augustus lag die op 23 kg
melk met 4,47% vet en 3,50% eiwit. De koeien lopen nu sinds 14 dagen in een perceel van 8 hectare
en de productie stijgt weer naar 25 kg melk met
hogere gehalten.’
‘Ondanks de vele regen zijn we blijven weiden. Alleen bij echte stortbuien kwamen de koeien vanzelf vroegtijdig naar binnen. De voeropname in
het land bleef redelijk. Ik heb berekend dat ze aan
vers gras in juni 7,5 kg droge stof opnamen. In juli
daalde de opname naar 4,5 kg. In augustus lag die
op 5 en ik merk in de laatste veertien dagen een
stijging naar 7 kg droge stof. Daar ben ik best tevreden over.’

Deelnemer groep ‘Kleine huiskavel’
Sjaak van Essen, Eleveld
‘De koeien tijdelijk op stal’
‘Het gras is massaal gaan groeien afgelopen maand.
Omdat het land kaal was door de droogte, leverde de
hergroei een soort van etgroen op. De koeien namen
het gras prima op, maar het gras groeide zo massaal
dat het al snel te lang en te grof werd. Toen we de
koeien voor de derde maal op hetzelfde perceel gingen weiden, viel de opname en de melkproductie niet
mee. Eind augustus besloten we daarom de koeien op
te stallen. Ik heb er een hekel aan percelen te gaan
maaien voor beweiding wanneer het weer eigenlijk
niet goed is. Je krijgt daardoor een te matige kuil en in
het natte land rijden hakselaar en kippers al snel sporen.’
‘Bij het opstallen merkten we dat de koeien toch nog
veel weidegras opnamen, de eerste dagen viel de productie niet mee. We hebben ﬂink aan het rantsoen
moeten sleutelen en vooral de eiwitgift moeten opvoeren. Begin september konden we maaien en de
grote hoeveelheid kuilgras brengt de ruwvoervoorraad weer op peil. Ik verwacht dat de koeien snel weer
naar buiten kunnen. Dan geven we ze grote percelen
en streven we ernaar dat ze zoveel opnemen dat we
dit jaar niet meer hoeven te maaien.’

Deelnemer groep ‘Grote
koppels’ Gosse de Boer,
Drachtstercompagnie
‘Bemesten voor smakelijk
najaarsgras’
‘We hebben de 150 koeien de afgelopen
maand overdag altijd kunnen weiden.
Het heeft meer dan 150 millimeter geregend en in de buurt zijn er bedrijven die
de koeien binnen hebben gehouden omdat ze anders het land vertrapten. Ook
bij ons is het pad naar het land wel vertrapt, maar in het land valt het mee omdat we steeds de hoogste percelen opzochten. Door de koeien er iedere dag
een strook nieuw gras bij te geven konden we de opname op peil houden.’
‘Het verse gras dat ze nu opnemen is
snel gegroeid. Daardoor bevat het weinig structuur en is de mest dun en het
ureumgetal opgelopen tot 28. We voeren daarom nu ’s nachts naast mais en
een ladewagen vers gras ook graskuil,
maisgluten en een halve baal per dag
aan natuurhooi bij om de structuurbehoefte aan te vullen.’
‘Met kunstmeststrooien zijn we begin
augustus al gestopt. Drijfmest rijden
willen we nog wel doen op een aantal
hooggelegen percelen. Daarmee voorkom je kroonroest en houden we straks
in het najaar ook nog een paar mooie
stukken gras waar we kunnen weiden
of stalvoeren.’

Deelnemer groep ‘Hoge productie’ Jan Vermeer, Heeze
‘Blijven maaien voor mooi weidegras’
‘Het is onvoorstelbaar hoe een gezonde grasmat kan herstellen na een droogteperiode.
De afgelopen maand is het gras enorm hard
gegroeid. Eind juli hebben we de pinken opgestald vanwege een grastekort, maar tien
dagen later hebben we de oudste pinken weer
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naar buiten gedaan. Zij weiden weer achter
de koeien aan, die we om de twee dagen een
nieuw perceel geven.’
‘Van mijn systeem wijk ik niet af, net zo min
als ik wil afwijken van regelmatig maaien. Ik
weet dat ik tien dagen na het maaien weer

een mooi perceel heb om te weiden. Half
augustus hebben we nog tussen de buien
door gemaaid. Het gras is met een redelijke kwaliteit binnengehaald. Ik neem
liever de iets mindere kuilkwaliteit voor
lief omdat ik weet dat ik mooie weidepercelen overhoud.’
‘De koeien blijven nu ’s nachts binnen

en ik voer 6 kg droge stof mais en 1 kg
droge stof gras bij. Ik dwing de koeien
iets meer gras op te nemen in het land
en dat lukt aardig. Met het grote versgrasaandeel in het rantsoen lukt het
om het vetgehalte nog boven de vier
procent te houden en de melkproductie op 29 kilogram per koe.’
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