Restyle je rijstijl
Het nieuwe rijden in de melkveehouderij
Voeren, maaien, kuilen: het kost allemaal veel brandstof. Besparen hierop blijkt heel
makkelijk te zijn. Je kunt vrij simpel 10% tot 15% aan brandstof besparen op het bedrijf.
Met extra inzet kan dit zelfs oplopen tot 40%. Om de mogelijkheden voor brandstofbesparing op het melkveebedrijf te onderzoeken is het praktijknetwerk ‘Het nieuwe
rijden in de melkveehouderij’ opgericht.
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Het nieuwe rijden
De overheid heeft ingezet op een aanscherping van het klimaatbeleid. Tussen 1990 en
2020 moet de uitstoot van CO2 in Europees
verband met 30% verminderd zijn. Het ‘Nieuwe
rijden’ is een belangrijk onderdeel van het
klimaatbeleid en inmiddels een begrip in de
autowereld. Het vormt een brug tussen techniek en gedrag. De veehouderijsector trekt
lering uit dit nieuwe rijden. Praktijknetwerk
‘Het nieuwe rijden in de melkveehouderij’
werd opgericht om de kennis over het brandstofverbruik op melkveebedrijven uit te breiden.

Controleren en afstellen
Het nieuwe rijden begint bij het tijdig controleren en het juist afstellen van de machines.
Afwijkingen aan afstelling en materiaal leiden
namelijk tot extra weerstand en dus extra vermogensbehoefte. Zorg er bijvoorbeeld voor dat
messen altijd scherp zijn. Het schoonmaken
van de machines is een goed moment om een
korte inventarisatie te maken van de onderdelen die vervangen dienen te worden.

Niet vol gas
Met het maaien van de eerste snede valt een
leuke besparing te realiseren. Een goede grasmat zonder molshopen, de juiste grassen en
bij voorkeur een stoppellengte van minimaal
vijf à zes centimeter is de basis. Maar het

belangrijkste is om de trekker niet vol gas te
laten draaien en het toerental parallel te laten
lopen met de voorschriften van de aftakas. Dit
kan een besparing opleveren van 10% tot 20%,
ook bij het maaien van de volgende snedes.

Keuze van de trekker
De keuze van de juiste trekker voor een
machine kan ook een groot verschil maken in
het brandstofverbruik. Een grote trekker van
150 pk blijkt tijdens het schudden tweeënhalf keer zoveel brandstof te verbruiken dan
hetzelfde werk met een trekker van 80 pk.
Het gebruiken van een mindervermogende
trekker kan een besparing opleveren van
twee tot drie maal minder brandstofverbruik
per geschudde hectare. Wanneer een trekker
voldoende vermogen heeft kan er worden
gedacht aan het werken met een spaaraftakas of eco-stand.

Voeren slurpt
Voersystemen op melkveebedrijven verschillen
per bedrijf. Hiermee verschilt ook het brandstofverbruik per bedrijf tussen de 0,3 en 3,7 liter
diesel per ton voer. De kosten lopen hiermee
uiteen van 1,06 tot 3,69 euro per ton voer. Een
opvallend groot verschil. De verreiker slurpt het
meeste brandstof, de kuilvoersnijder geeft de
grootste brandstofbesparing. Automatisch voeren is ook zuinig. Om een besparing te realiseren is het niet alleen de moeite waard om naar
de machinekeuze te kijken, ook de indeling van
het erf is zeer bepalend voor het totale verbruik.

Restyle je rijstijl
Behalve een positief effect op het brandstofverbruik en de CO2-emissie heeft slimmer
rijden ook positieve effecten op de uitstoot
van overige emissies, het onderhoud van de
trekker, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidshinder. Dus restyle je rijstijl
en kijk waar jij kan besparen!
Wil je meer weten over het nieuwe rijden in de
melkveehouderij? Check www.verantwoordeveehouderij.nl

Brandstofbesparing trekkers voor alle sectoren
Een aantal concrete maatregelen die je eenvoudig op je bedrijf kunt toepassen
om brandstof te besparen:
> Zorg voor de juiste bandenspanning
> Gebruik een zo groot mogelijke bandenmaat
> Gebruik een juiste trekker/werktuigcombinatie
> Gebruik waar mogelijk GPS
> Gebruik waar mogelijk groene stroom, groen gas en biodiesel
Meer informatie: www.agroenergiek.nl
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