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Kopziekte is voor alle boeren
een bekende naam. Deze ziekte is
een gevolg van magnesiumgebrek. Dit betekent echter niet
dat op bedrijven waar geen kopziekte voorkomt, de magnesiumvoorziening in orde is. Kopziekte
is een symptoom van er ns t i g
magnesiumgebrek. Het magnesiumgehalte van het bloed is dan
zeer laag nl lager dan 1,0 mg per
100 ml bloedserum. Een gezond
dier moet echter een gehalte hoger dan 2 mg hebben. Tussen 1,0
en 2,0 mg magnesium per 100 ml
bloed komt weliswaar naar zelden kopziekte voor, maar het
flier is niet normaal. Er zijn dan
nl. duidelijke afwijkingen in het
funktioneren van het hart.
Het is daarom van het grootste
belang, dat de boer er voor zorgt
dat het dier geen magnesiumgebrek krijgt. W»t kan de boer
bieraan doen? Alvorens hierop in
Le gaan Is het goed de faktóren
Jiie het magnesiumgehalte van
bet bloed beïnvloeden, nader te
bespreken.
Het magnesiumgehalte van het
bloed hangt af van twee vragen,
il hoeveel magnesium neemt het
:Iier op, en van de vraag wat het
lier met dit magnesium doet, of
anders gezegd hoeveel van het
jpgenomen magnesium komt in
iet bloed.

Ook het eiwitgehalte van het
gras is van grote betekenis.
Een hoog gehalte aan ruw e£wit maakt een hoog gehalte aan
magnesium noodzakelijk. Het
lijkt daarom gewenst dat het gehalte aan ruw eiwit bij inscharen
niet hoger is dan 22 tot 25pct. Dit
betekent dat niet in te jong gras
moet worden ingeschaard. Zeer
jong gras heeft altijd een hoog
gehalte aan ruw eiwit en maakt
daarom een hoger magnesiumgehalte noodzakelijk. Ook is het
noodzakelijk de stifstof vroeg te
strooien. Naarmate de stifstof
vroeger wordt gestrooid, is het
ruw eiwitgehalte lager.
Wanneer er voor gezorgd
wordt dat de kalibemesting goed
is en het gras geweid wordt bij
een gehalte aan ruw eiwit van
22-25pct, moet het magnesiumgehalte ongeveer 0,25pct Mg zijn.
De hierboven genoemde magnesdumbemesting geeft dan voldoende zekerheid. In alle andere
gevallen moeten naast de bemesting ook andere maatregelen
worden genomen. Deze andere
maatregelen zijn het voeren van

magnesiumkoekjes of het bestuiven van het gras met magnesiet.
In de praktijk betekent dit dat
deze andere maatregelen altijd
genomen moeten worden als er
begin maart meer dan 100 kg
stikstof en begin april meer dan
60 kg stikstof (kunstmest en organische mest samen) wordt gegeven. Hetg ehalte aan ruw eiwit
van het weidegras is dan bijna
altijd meer dan 25PCT. Ook
wanneer percelen met een hoge
kalitoestand of waarop veel kalimeststoffen(kunstmest of organische mest) zijn gekomen moeten worden beweid, zijn" extra
maatregelen nodig.
Zoals boven reeds is vermeld,
bestaan de extra maatregelen uit
het voeren van magnesiumkoekjes óf het bestuiven van het gras
met gebrande magnesiet. Nooit
beide maatregelen tegelijk toepassen.
Als men magnesiumkoekjes
voert, moet ieder dier 1 kg koek
met 5pct MgO per dag krijgen.
Als men het gras bestuift,
moeten 5 punten in acht genomen worden:

Met wisselbouw en goede

dit afraden. Zou men alles maar
op z'n beloop laten en de bovengenoemde
bemestingsmaatregelen niet nemen, dan zou het
verschil tussen wat het gras levert en wat het dier nodig heeft
groot worden. Maar dan moeten
de extra maatregelen altijd voor
de volle lOOpct werken. Het is
duidelijk dat dit niet altijd het
geval zal zijn. Door allerlei
omstandigheden kan er bijv. de
3e dag minder magnesiet aan het
gras hangen dan de 1ste dag.
Nu blijft de vraag nog hoe met
gebrande
magniiiU tLUruiken. Deze magnesium te bemesten. In de
eerste plaats moet men in het
bevat 90pct MgO. Gewone
voorjaar de hoeveelheid magmagnesiet is niet goed.
nesium geven die volgens het
2. De magnesiet moet poedergrondonderzoek nodig is. Op het
vormig zijn en de bestuiving
grootste gedeelte van de zandmoet gebeuren over dauwnat
gronden is de magnesiumgras en bij weinig wind(antoestand lager dan 150 mg/kg
ders krijgt de buurman het).
grond. Dit betekent dat op de
3. Elk perceel moet in het voormeeste zandgronden zeker 100 kg
jaar en najaar worden behanMgO gegeven moet worden. Dit
deld vlak voor het inscharen.
Is 400 kg kdeseriet Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke hoe4. De bestuiving moet zeker na
veelheid magnesium in een keer
plm. 1 week worden herhaald
niet met magnesamon gegeven
als de koeien dan tenminste
kan worden.
nog in dezelfde wei lopen.
Men moet de bestuiving ook
Is de magnesiumtoestand op
herhalen als er na de bestuipeil gebracht, dan kan in de volving een zware regenbui v a l t
gende jaren worden volstaan met
Het magnesium regent dan
een bemesting met 50 kg MgO
van het gras af.
per ha per jaar. Dit kan gemak5. Zorg ervoor dat de gebrande
kelijk door de stikstof gedeeltemagnesiet nSet nat wordt en
lijk te geven in de vorm van
maak de kunstmeststrooier magnesamon. Met 100 kg magdroog schoon.
nesamon wordt 10 kg MgO gegeven..
U zult zich afvragen of het
niet
beter
is alle
be' ' ' / i r . Ch. II. llenkent.
mestingsmaatrcgelen maar achLKljkM'oiiMilent voor
terwege te laten en maar altijd
Bodem- en Bcmp.sUrssvraagNtukof koekjes te voeren of gebrande
ken, Wageningen.
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HOEVEEL
MAGNESIUM
VEEMT HET DIER OP?
Deze hoeveelheid is natuurlijk
jfhankelijk van de totale hoeveelheid voer en van het magïesiumgehalte van het voer. Het
nagnesiumbemestingsadvies is er
>p gericht er voor te zorgen dat
iet magnesiumgehalte van het
In 1956 werd, volgens gegevens
stuks jongvee en 12 à 15 kalve;ras voldoende is, onder normale
van het Centraal Bureau voor de
ren. Zoveel vee is ook aanwezig.
»mstandigheden. Om dit te beStatistiek, op zandgronden 38
In totaal lopen er dus zo'n 30
eiken is het nodig te zorgen
procent van de totale oppervlakgrootvee-eenheden, die samen
•oor een goede magnesiumte cultuurgrond ingenomen door
ruim 10 ha grasland „onder de
oestand en de daarbij behorende
bouwland en 60 procent door
voeten hebben." De melk en
lemesting.
grasland. In 1968 waren deze
melkvetproduktie van z'n vee is
De magnesiumtoestand kan percentages respectievelijk 26 en
goed. Ze liggen ver boven het
ïen leren kermen door grondonlandsgemiddelde.
69 procent. Op de zandgronden
erzoek. In afhankelijkheid van
treft men overwegend het ge„Uitbreiding van de veestapel
s toestand, wordt hierbij een
«tfe~,bedryfstjr& 3Ätu^e^ > ^ou^b^W^^&elijlw«iUi^»H ; fnt e r '
»nesting geadviseerd,.«n,wel-als- g^siïna"
Jan«Erentreedt
axkertou«/
op*hier
één' UgfooK hog ruim 8 na bouwalgt:
bedrijf.
echter ook
land," vertelde ons de heer HuyBemesting specialisatie op. Op de vroegere
JgO-gehalte
brechts. Ik zou dan echter veel
kg Mg0/ha graanakker grazen-nu de koelen.
[rond (mg Mg0/ha)
moeten investeren om een grote200 •
deiner dan 75
re veestapel onderdak te kunnen
Toch
zijn
er
nog
vele
bedrij100
75/150
geven. Behalve dat, zou ik ook
ven
op
zandgrond
die
graag
een
50
150/250
dagelijks veel jpneer werk moeten
0
zekere
oppervlakte
van
hun
culgroter dan 250
verzetten om die meerdere koeituurgrond In bouwland willen laen te melken, te verzorgen en te
Bij dit bemestingsadvies is er
Dankzij het mooie weer, maar ook door de goede grasgroel vau
ten. Om hier eens wat nader op
voeren. De voederwinning en
van uitgegaan dat de boer ook
het Jonge grasland kan het mclkvecr op 3 dec. 1969 nog naar
in te gaan hebbon wij voor u een
liet kalibcmestingsadvies opvolgt. bedrijf bezocht, waar, ondanks. mestafvoer zouden niet zo veel
buiten.
extra problemen geven. Daar
Als de kalitocstand van de grond
de op zaadgrond aanwezige tenkun je 'n loonwerker bij inschagroot en ook de teelt van gerst
hoog is, of de boer geeft veel
niet
slecht
Huybrechts
oogstte
in
dens van: bouwland?... weg er
kelen. Dat doe ik trouwens nu al
en bieten eist veel kalk. Datzelfmeer kali dan wordt geadviseerd,
het afgelopen jaar per ha ruim
mee!, juist een zekere oppervlakzo veel mogelijk. Mijn werktuide geldt ook voor de vertering
dan is het effect van de be4400 kg gerst en 2000 kg
te bouwland in ere wordt gehougeninventaris is maar heel klein.
van de zode wanneer er
mesting met magnesium te gegraszaad.
De
opbrengst
aan
suiden.
Een trekker heb ik zelfs niet Ik
gescheurd wordt
ring. Wanneer de kalitoestand
kerbieten viel door vreterij en
Het bedrijf dat wij voor u
werk nog met een paard."
Uit ervaring weet ik dat regelvan de grond te hoog is, moet
droogte
wat
tegen.
In
andere
j
a
hebben bezocht is dat van de
matige bekalking een vlotte opdus tevens gezorgd worden dat
ren
haalde
hij
ooit
50
ton
per
ha.
heer J. Huybrechts, TervoortseBouwland,
de kalitoestand van de grond op
komst en groei en go-xle opDit jaar was de opbrengst plm.
weg 3 te Bavel bij Breda. De
een normaal niveau komt.
brengsten geeft Als je voor een
44
ton
per
ha.
m
i
n
d
e
r
werk
heer Huybrechts heeft hier een
juiste pH zorgt is de opkomst
Behalve het magnessumgehalte bedrijf van 19 ha. In 1953 is hij
Van zijn bouwland vertelde
Loonwerk kan ook heel goed
beter, bieten hebben veel minder
is ook de hoeveelheid opgenomen
hier met boeren begonnen. Zijn
de heer Huybrechts ons het volgebeuren op het bouwland. Dat
last van wortelbrand en granen
voer belangrijk. In natte periobedrijf was toen wat kleiner en
gende:
„Als
je
geluk
hebt
dat
er
laat Huybrechts dan ook doen.
lijden dan geen magnesiumgeden wordt dit wel eens vergeten.
veel slechter verkaveld. Door
goede
opbrengsten
worden
verVan huis uit heeft hij veel bebrek.
. .
De dieren nemen dan veel minruiling met buren en aankoop
kregen, vallen de financiële
langstelling voor akkerbouw. De
Normaal bckalk ik als het
der droge
stof
op,
mede
omdat
„.
van een paar perceeltjes ligt al tegenwoordige
werkmethoden resultaten van het bouwland wel grondonderzoek dat aangeeft Dit
zij
zijn water
m e . nei
gra*
g r o n d n u vrijwel rond zijn h e b b e n h e t mogelijk gemaakt om m e e . Ik pas een soort wissel- * b e u r t meestal in de herfst Als
het gedwongen
eraan hangend
mee
op 2 , j nnog
vrij nieuwe boerderij.
bouwsysteem toe. Behalve in 3
hier goed lonende gewassen te
er dan suikerbieten op het perte nemen.
ha laaggelegen grasland, wordt
verbouwen. In het afgelopen jaar
ceel komen, geef ik die, ongeacht
ieder jaar 3 à 4 ha grasland
de pH-uitslag, in het zaaibed zo'n
verbouwde hij 1,30 ha Italiaans
HOEVEEL MAGNESIUM KOMT Meer veegescheurd en in bouwland geno800 à 1000 kg kalkmeststof per
raaigras voor zaadwinning, 2,5 ha
1N HET BLOED?
arbeid
men. Een zelfde oppervlakte
ha (Dolokal) extra. Vooral dit
, M e e r
a r ü c m
suikerbieten,
0,5
ha
consumptie
Het zal duidelijk zijn dat dit
bouwland wordt dan tot grasland
laatste bevalt mij prima. Je kunt
het meest belangrijke is. Het
Die boerderij is ingericht voor aardappelen en 4 ha Eerst
ingezaaid. Op dte manier krijg je d a t meteen aan de ontwikkeling
gfat K r s om hrt magnesium- het stallen van 18 melkkoeien. 15
De opbrengsten liggen ook lang
emmaal per 5 à 6 ha een nieuwe
van de bieten merken. Trouwene
gehalte von het bloed. Hocy«^ t ^ P > ' "-'
~ "
grasmat die veel produktiever en
ook voor het slagen van • de
van het opgenomen magnesium
beter van kwaliteit is dan oud
graslnzaai is een goede pH gein het bloed k o m t hangt af van
grasland. Akkerbouw lukt zo ook
wenst Omdat ik daar in de
het knligchaltc van het gras en
boter en op die manier heeft ook
bouwlandpcriode veel zorg aan
van het gehalte nan ruw eiwit
de veestapel voldoende eten."
besteed, is de kalkloestïnd voor
Naarmate deze beide gehalten
het in te zaaien grasland mental
hoger zijn, moet het voer meer
„Bij dit alles moet je er wel op
voldoende hoog."
magnesium bevatten om een
letten dat je goed bemest Ik heb
Tot zover de ervaringf-n van de
goed magnesiumgehalte in het
een abonnement op het grondonheer Huybrechts. Op het gebied
bloed te krijgen. Het is daarom
derzoek. Aan de hand van de cijvan de bedrijfsvoering „leiden
belangrijk beide gehalten niet
fers die hieruit voortkomen, bevele wegen naar Rome." Ook de
onnodig hoog te laten worden.
mest ik. De fosfaat- en kalicombinatie
bouwland/grasland
toestand is aardig goed in o r d e
Wanneer de kalibemesting gegeeft nog vaak goede rerul toten.
Het grasland vraagt echter nogal
beurt naar behoefte op basis van
Op die manier kan er van de
wat koper en op het bouwland
het grondonderzoek, behoeft men
grond een zeer hoge produktie
moet ik vooral letten op de kalkniet bang te zijn voor te hoge
verkregen worden. Men moet er
toestand van de grond. Die is
kaligehalten. In de praktijk
dan echter voor zorgen dat men
nogal eens aan verandering onwordt wel eens meer kali gegegoed bemest Daarbij mag men
derhevig.
In
de
afgelopen
jaren
ven dan voor de opbrengst nodig
de mr-ststof kalk niet vergeten.
heb
ik
dan
ook
nogal
wat
kalk
is. Men moet echter ook weer
Anders leidt de bouwlandxf-ctor
moeten strooien om de pH op p « l
niet overdrijven naar de andere
onherroepelijk tot mislukkingen.
te
houden.
Vooral
't
wisselbouwk a n t Er zijn ook vele bedrijven
systeem vraagt nogal wat kalk.
Stichting Nederland«
waar men zo zuinig is met de
De uitspoeling van kalk is hier
Landbouw Kalk Bureau.
kalibemesting, dat er te weinig
Het
bedrüf
van
de
heer
Huybrechts
te
Bavel.
gras wordt geproduceerd.
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