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Mogelijke veebezettingen
SEPARAAT
per ha grasland
Gras, watkunje ermee?
Goed weidegras vormt nog steeds een stevige basis voor een
renderende rundveehouderij. We verwachten dan ook van het
grasland dat het veelengoedgrasproduceert. Deproduktie van
het graslandis naastgrasbestand, grondsoort, ontwatering en
bemesting vooral afhankelijk van debehandeling, die het
graslandkrijgt.
Wordterop tijdgemaaid; wordt erop tijd ingeschaard?
In de moderne rundveehouderij gaat het niet alleen om de
produktie van het grasland, hoe belangrijkdie ook moge zijn.
Vanminstens evenveel belangisde vraag: 'Watdoeje met het
geproduceerdegras?'
In Nederland wordt het grootste gedeelte,
60 à 70 pet., alsversgrasbenut en 30 à40
pet. wordt gemaaid voor wintervoer. Bij de
hier aangegeven percentages is per koe
(grootvee-eenheid) 9à 10kgdroge stof per
staldag beschikbaar. We kunnen ons afvragen of deze bestaande situatie onder alle
omstandigheden moet worden gehandhaafd. In principe is het mogelijk al het
geproduceerde gras voor^JiuwÜUins^te
•"gebruiken en inde wjateij
voeren met aangeko<mt^||S|*v«ï'*rftW1«^''
eigen land geteeldeyrcltfj^wgewassen MT*
bijvoorbeeld snijmais. om terifpmen tot
een hogere veelrezetting karjl pfrê&i ook
kiezen voor andeiSf'vormen vanLöiÄdveehouderij tijdeh!
zomerperiode, zoals
'Snachts opstalli
,i
zoo08tërwöffi9Ê
De veebezetting
door beperking ^JflMe verrrêzfen'eWücfor
beperking van d\ «^rasopname, waarbij
natuurlijk beperking £ui grasopname ge-X^
dompenseerd dient tOsS^de/i door ext*^ J
bijvoer.
^•^pOdéfC^y
"Ûm eenkoe gezond tr^timirinn rïfnrf
eenderde van de totale hoeveelheid opgenomen droge stof bestaan uit structuurgevend materiaal Grasland produkten hebbenin het algemeen voldoende structuur
om ineen minimale hoeveelheid, 6 kg
droge stof per dier per dag, gevoerdte
kunnen worden. Naast snijmais wordt in
het algemeen aanbevolen nog 3 kg droge
stof uit graslandprodukten te voeren. Dat
wil zeggen, dat bij het uitsluitend voeren
van graslandprodukten tijdens destalperiodeniet meer wint'ervoèrgewonnenhoeft te
worden dan 6kg drbgfe stof per koe per
staldag, Bij aankoop van snijmais of teelt
ran snijmais óp eigen bouwland hoeft niet
meer ruwvoer uit' grasland gewonnen te
worden dan 3 kg droge stof per koe per
iag.
jfaan wedeze minimale hoeveelheden
iroge,stof uit grasland in combinatie
jrengen met de verschillende mogelijkhelen van rundveehouderij tijdens de zomerperiode, dan komen we tot het volgende
staatje.

dan

1! kgdrogestof uit
graslandprodukten
1erg.v.e.perdag
9
6
3
0,5

«raf

Veebezetting perhain
grootvee-eenheden(g.v.e.)
normaal 'snachts zomerstalbeweiden opstallen voedering
2,7
3,0
4,0

-

3,0
3,5
4,5
5,5

3,5
4,0
5,0
6,0

. H. Harmsen
Bij de hoogste veebezettingen zullen ook
reeds inhet zomerseizoen periodes voorkomen, waarin ander ruwvoer bijgeyoerd

moet worden. Op grotere bedrijven kan
het uit een oogpunt van arbeid gewenst
zijn de hoeveelheid te winnen wintervoer
van het grasland te beperken,om zodoende meer trjd vrij te makenvoorhet melken
enverzorgen vanhet melkvee.
De hier geboden mogelijkheden zijn vooral^
van belang in diegebieden, waarde
oppervlakte cultuurgrond per bedrijf beperkt is. Om mee te kunnen groeien met
de overige bevolkingsgroepen wat betreft
het inkomen, worden de rundveehouders
alshet waregedwongen steedsmeerkoeien
te houden. De mogelijkheden daartoe zijri
er.
De toepasbaarheid op het individuele bedrijf eist vakkundig rekenwerk, dat ook
door anderen, maar zeker door medewerkers van deconsulentschappen voorde
rundveehouderij, uitgevoerd kan worden.
Dan zal blijken, dat men in veel gevallen
metgraseenheleboel'kan.
C. H. Harmsen, Consulentschap voor de
Rundveehouderij teHengelo(O).

Het moderne graslandbedrïjf
en de bemesting ^.*-«
In tegenstellingmet het akkerbouwbedrijf blijvendevoedingstoffen, dieaan de grond worden onttrokken, op een
islandbedrijf
voor eengroot gedeelte binnen de poorten van
1
bedrijf. Het graswordt immersdoor het rundveegebruikt .
[de in het grasaanwezigevoedingsstoffen komen voor het
lotste gedeelte in de mest terecht, Gedurendede beweiding
\den alleenvoedingsstoffen afgevoerd viade melk en ietsin
geproduceerde vlees.Per melkkoe met een melkproduktie
4500 liter/jaarisdit plm. 6 kg P2O5 en5 kgK2O.Door 3
ïelkkoeien wordt dus plm. 18 kg P2O5 en 15 kg K2O perha
Vanhet perceel afgevoerd. De door het dier gedurende de
beweidinggeproduceerdemest komt direct op het land terecht.
Dit betekent dat op percelendie uitsluitend worden beweidde
afvoeraanfosfaat enkaliendienovereenkomstig debemestingsbehoefte slechtsgeringis.
Wordt daarentegen gemaaid dan wordt de
afvoer sterk verhoogd. Per snedevan 3750
kg droge stof wordt 32 kgP2O5en 123kg
K2O afgevoerd. Wat fosfaat betreft isdeze
hoeveelheid gelijk aan die welke via de
melk doorvijf weidende melkkoeien wordt
afgevoerd.
De afvoer aan fosfaat en kali en dienovereenkomstig debemestingsbehoefte van een
perceel hangt dus meer afvan de mate
waarin wordt gemaaid dan van het aantal
stuks vee dat wordt geweid. Wordt er veel
gemaaid, dan wordt er ook veel afgevoerd.
In tabel 1 is aangegeven hoeveel kg P2O5
Tabel 1. Afvoer via gemaaid gras in kg
P2O5 enK2O per habij verschillende
percentages maaien.
Maaipercentages
20pet.
40 pet.
60 pet.
80 pet.
100 pet.
120pet.
150pet.

Àfvoer inkg/ha
P2O5

K20

6
13
19
26
32
38
48

23
45
68
90

W % h»£j-i.KHy

U3

136
170

en K2O via maaien bij verschillende maaipercentageswordt afgevoerd.
De hoeveelheden fosfaat en kali die gedurende de stalperiode inde mest terecht
komen, zijn afhankelijk van het rantsoen
gedurende de stalperiode. Naarmate het
rantsoen meer ruwvoer bevat, ishetkaligehalte in de mest hoger; naarmate het meer
krachtvoer bevat, zalhet kaligehaltevande
mest lager,enhet fosfaatgehalte hoger zijn..
In tabel 2 is aangegevenhoeveelfosfaat en
kali per grootvee-eenheid wordt geproduceerd bij verschillende hoeveelheden ruwvoer.
Tabel 2. Oppervlakte maaien enkg fosfaat
en kali in de mest gedurende een winterperiodeper grootvee-eenheid
Oppervlakte
maaien
perg.v.e.

kgP2O5

Kg K 2 0

50ares
40 ares
30ares
20 ares
10ares

20
20
20
20
20

55
45
36
36
36
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