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Fopke Douma: ‘Omdat we niet gemengd voeren
moeten geur en smaak van gras altĳd goed zĳn’

Hoe haal je, jaarrond en onder alle omstandigheden, zo
WFFMNPHFMČLNFMLVJUHSBT 7FFUFFMUMFHEF JOTBNFO
XFSLJOHNFU&DPTZM EFWSBBHWPPSBBONBOOFOVJUEF
QSBLUČL

Smakelĳkheid is
de succesfactor
Maximaal melk produceren uit gras lukt alleen als de koeien veel
vreten. Smakelĳk ruwvoer produceren is in het inkuilmanagement van de maatschap Douma de belangrĳkste doelstelling.
Een inkuilmiddel levert hierbĳ toegevoegde waarde.

O

ok in Gerkesklooster was 2016 een
groeizaam grasjaar. ‘We hebben altĳd meer dan voldoende ruwvoer, maar
dit jaar is het helemaal gigantisch’, vertelt melkveehouder Fopke Douma. Samen met zĳn vader Meint runt hĳ een
bedrĳf met 85 melk- en kalfkoeien en
60 stuks jongvee op 55 hectare grasland,
waarvan 7 hectare met een uitgestelde
maaidatum.
De koeien worden gemolken door robots
en realiseren een rollend jaargemiddelde van 11.019 kg melk met 3,97% vet en
3,41% eiwit. Deze hoge productie wordt
behaald met uitsluitend gras – deels in
de vorm van beheershooi – als ruwvoer,
beperkt aangevuld met bĳproducten en
drie soorten krachtvoer.

Goede kuil nog beter maken
‘We doen er alles aan om zo veel mogelĳk
gras in de koeien te krĳgen’, vertelt Douma junior. De Friese veehouders passen
een groot deel van het jaar zomerstalvoedering toe waarbĳ ze vaak wel vier keer
per dag een vers vrachtje van het land halen. De rest van het gras gaat in balen.
‘Dat biedt de beste garantie voor een optimale conservering en het maakt ons ﬂexibeler bĳ zowel het inkuilen als het voeren’, motiveert de ondernemer de keuze
voor dit systeem. ‘Omdat we het voer niet
mengen, moeten geur en smaak altĳd
goed zĳn. De neus van een koe zit kort bĳ
de bek.’
De veehouders kuilen bĳ voorkeur in bĳ
meer dan vĳftig procent droge stof omdat
dit volgens hen de opname bevordert. Bĳ
onvoldoende vocht kunnen bacteriemengsels hun werk niet doen. ‘Maar als
we voorzien dat het gras natter in de baal

moet, voegen we altĳd Ecosyl toe’, vertelt
Douma junior. ‘Ook als de omstandigheden goed zĳn, is een inkuilmiddel een
rendabele investering. Het maakt een
beste kuil alleen nog maar beter.’

Voldoende suikers noodzaak
Een hoge ruwvoeropname realiseren
wordt volgens Frank Pol voor veel veehouders een uitdaging in het komend
stalseizoen. ‘Graskuil is er genoeg, maar
de kwaliteit is heel wisselend’, ervaart de
rundveespecialist van Agriﬁrm Feed onderweg. ‘Veehouders die op tĳd de eerste
snede hebben gewonnen, konden vaak
ook de tweede en de derde snede op het
juiste moment maaien. Maar ik kom ook
veel kuilen tegen met amper 800 vem en
weinig suiker’, geeft hĳ aan.
Pol adviseert deze partĳen te mengen met
energierĳke kuil en een smakelĳk bĳproduct toe te voegen om de opname te bevorderen. ‘Als het, zoals in veel gevallen
afgelopen zomer, niet lukt om gras met
voldoende zon in te kuilen is smakelĳkheid een belangrĳk aandachtspunt’, geeft
hĳ veehouders mee. ‘Een inkuilmiddel op
basis van melkzuurbacteriën, zoals Ecosyl, toevoegen verbetert de conservering,
maar om melkzuur te kunnen produceren hebben de bacteriën wel suikers nodig. Als deze onvoldoende in het gras zitten, is het verstandig om deze toe te
voegen, bĳvoorbeeld in de vorm van melasse of smulsiroop.’ l

Melkveehouder Fopke Douma (links) geniet
met rundveespecialist Frank Pol van
drogend gras. ‘Geur en smaak moeten goed
zĳn. De neus van een koe zit kort bĳ de bek’
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