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GrAS HEEft EEN GrOOt
POtENtIEEL
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Vers gras en graskuil vormen, samen met maïskuil, het basisrantsoen voor
rundvee. Deze graslandproducten zijn eiwitrijk, maar de efficiëntie waarmee dit
eiwit door het dier benut wordt, is vrij laag en variabel. Er valt meer te halen uit
gras! – Luc Van Dijck
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laanderen telt 150.000 ha blijvend
grasland en 55.000 ha tijdelijk
grasland. Het is met meer dan
200.000 ha de belangrijkste teelt. gras en
graskuil zijn, samen met maïs, een
belangrijk onderdeel van het rantsoen.
gras heeft veel voordelen. Het is een zelf
geteeld voeder. Vers gras is het goedkoopste voedermiddel voor rundvee en grazen
is positief voor het welzijn van de koe.
Melk en vlees geproduceerd op basis van
gras en graskuil zijn gezonde producten
met veel vitamines en onverzadigde
vetzuren. Bovendien heeft grasland een
hoge landschapswaarde. Nadelen van gras
zijn het variabel aanbod en de wisselende
voederwaarde. gras en graskuil zijn
celstofrijke voedermiddelen en geven in de
pens aanleiding tot redelijk veel methaanproductie. probleem is de relatief lage

10
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eiwitbenutting met als gevolg ammoniakvervluchtiging of nitraatuitspoeling in het
milieu. Kunnen de Vlaamse rundveehouders meer eiwit winnen uit gras en
graskuil? Het antwoord is ja, als de teelt
ideaal gebeurt qua grassoort- en variëteitenkeuze, bemesting, aanwezigheid van
klaver, groeistadium, voordrogen, inkuilen
en graslanduitbating.

Hoe de eiwitwaarde van gras
verhogen?
Op een studiedag over de ‘Optimale
eiwitproductie met grasland voor rundvee’
ging onderzoeker Johan De Boever van
IlVo-Dier dieper in op de kwaliteit en de
eiwitwaarde. “Van gras en graskuil is
slechts een klein percentage van het ruw
eiwit aanwezig als darmverteerbaar eiwit
(DVe). Voor gras is dat (gemiddeld) 45%,

voor graskuil 35% en voor gras-klaverkuil
39%. grashooi, maïskuil en sojaschroot
scoren hoger met respectievelijk 56, 72 en
57%. Het lage aandeel DVe ten opzichte
van ruw eiwit is te verklaren door de lage
eiwitbestendigheid in de pens van gras en
zeker van graskuil (gras 30,6%, graskuil
25,8%, gras-klaverkuil 35,0%, grashooi

Een goede graslanduitbating
is geen nachtmerrie.

54,6%, maïskuil 43,6%, sojaschroot 47,2%).
Een tweede verklaring is dat er bij gras, en
zeker bij graskuil, een overmaat is aan
afgebroken eiwit en een tekort aan
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gras blijft basis van economisch
voederen

bo

“Het is aangeraden de ruwvoedervoorziening in eigen handen te houden. Eigen
ruwvoedervoorziening wordt een wapen
tegen de volatiliteit”, meent guy Vandepoel, adviseur rundveehouderij van
Boerenbond. “Wie zich afhankelijk maakt
van ruwvoederaankopen, is wellicht ook
afhankelijk van mestafzet en van de
ruwvoedermarkt waar de kostprijs van
aangekocht voeder zeker hoger zal zijn
dan die van zelf geteeld ruwvoeder. We
moeten streven naar een zo hoog mogelijk
rendement met een zo hoog mogelijk
aandeel eigen geproduceerd eiwit.
Wat de teelttechniek betreft, de bemestingsnormen voor grasland blijven
beperkt. Dankzij de derogatie kunnen we
grasland nog 80 eenheden dierlijke mest
meer geven. Maar we zullen in de toekomst waarschijnlijk moeten denken aan
mestscheiding om met een aparte dikke
en dunne fractie beter de respectievelijke
normen van n en p2O5 in te kunnen vullen.
Bovendien moet de snelwerkende fractie
van de rundermest kunnen ingezet worden
als kunstmestvervanger.
We moeten creatief zijn bij de samenstelling van het basisruwvoederrantsoen. Het
is zinvol om de energiebehoefte in te
vullen met geconcentreerde energierijke
producten, zodat er meer ruimte beschikbaar komt voor graslandproducten. De
eiwitrijke nevenproducten van de bioethanolproductie, zoals DDgs, zijn
waardevolle sojavervangers.
grasland blijft de basis van het economisch voederen van koeien. Als we het
over ruwvoederoptimalisatie hebben,
spreken we over grasland. De opbrengsten
zijn bepalend voor de kostprijs van zelf
geteeld eiwit. Het behouden van weidegang wordt een uitdaging. De slechte
kavelstructuur is een knelpunt bij economische uitbating en bij weidegang voor
grotere groepen van koeien. Binnen het
glB zijn er meer stimulansen voor eigen
eiwitvoorziening nodig.” n

er

Bo

We moeten creatief zijn bij de
samenstelling van het
basisruwvoederrantsoen.
Soort- en cultivarkeuze
van gras en klaver
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rietzwenkgras en klaver verdienen de
aandacht. De juiste keuze van de soort en
cultivar vormt een goede vertrekbasis en
moet gebeuren in functie de uitbating en
het rantsoen.”

en

stadium (250 g rC of ADF per kg Ds). Dat
komt overeen met een snede van 3000 tot
3500 kg Ds/ha. Bij voldoende ruwvoeder
kan je nog jonger maaien maar moet je
wel oppassen voor voldoende structuur.
Je maait best op een zonnige dag in de
namiddag en bij goed drogend weer. Snel
voordrogen en de pH snel en voldoende
verlagen, zijn eisen die gesteld worden
voor een goede eiwitrijke graskuil.
Aanwezigheid van klaver Klaver fixeert
stikstof uit de lucht, waardoor de n-bemesting kan verlaagd worden. Het gewas
heeft een hoger re-gehalte en – bij een
vergelijkbaar re-gehalte – een wat lagere
DVe-waarde dan gras. Klaver is minder
goed verteerbaar dan gras, maar daarentegen beter opneembaar. Bij begrazen
verdient witte klaver de voorkeur boven
rode klaver door de hogere persistentie,
de betere verteerbaarheid en de meer
constante verteerbaarheid doorheen het
groeiseizoen. Om een overmaat aan
stikstof in de grond te voorkomen, is het
goed het aandeel klaver te beperken tot
maximum 40%.

ht

beschikbare energie in de pens. Bij
grashooi is er een evenwicht en bij maïs
zelfs een licht overschot aan energie. De
eerste 2 uur na opname is het onevenwicht bij gras en graskuil nog meer
uitgesproken.”
Meerdere elementen hebben een invloed
op de kwaliteit en de eiwitwaarde van gras.
groeistadium We drukken de ouderdom
van gras uit op basis van het rC-gehalte
(ruwe celstof) of volgens het ADF-gehalte
(acid detergent fiber). Naarmate gras en
klaver later geoogst worden, daalt het
ruweiwitgehalte en neemt de bestendigheid van het ruw eiwit (BRE) toe; globaal
neemt de DVe-waarde af. Bij klaver zien
we maar weinig effect op de DVe-waarde.
Verteerbaarheid Hier zien we het
tegenovergestelde effect. Naarmate het
gras of de klaver beter verteerbaar is,
stijgt het eiwitgehalte en neemt de
bestendigheid van het eiwit af. globaal
gezien neemt dan bij gras de DVe-waarde
toe, terwijl deze waarde bij klaver ongeveer constant blijft.
Suikergehalte Hoe kunnen we gras met
meer suikers bekomen? Als we een lagere
stikstofbemesting geven, krijgen we meer
suikers ten nadele van het re-gehalte. We
kunnen de dieren in de namiddag laten
grazen of maaien op zonnige dagen. Dan
neemt het suikergehalte toe ten koste van
zowel re als de celwanden (nDF), omdat
er een zekere verdunning van deze
bestanddelen optreedt. Een derde manier
om meer suiker te krijgen, is door
veredeling (toename van suiker ten koste
van celwanden).
Hoe komt het dat een hoger suikergehalte
een positief effect heeft op de eiwitwaarde? Meer suikers zullen de overmaat aan
afgebroken eiwit compenseren waardoor
we meer microbieel eiwit krijgen. Toch
blijken uit verscheidene experimenten
eerder variabele effecten op de n-benutting en de melkproductie. gaat de
suikertoename ten koste van het RE, dan
zien we het grootste effect op de n-efficientie (betere n-benutting), maar met een
lichte afname van de melkproductie. gaat
de suikertoename ten koste van nDF
(celwanden), dan is er een klein effect op
de n-efficiëntie, maar is er een toename
van de melkproductie. De effecten zijn
groter bij een lage n-bemesting en/of
weinig krachtvoeder.
Een hoger suikergehalte in het gras is ook
interessant bij het inkuilen, omdat dit zorgt
voor een snelle zuurvorming. Optimaal
maaien doen we bij gras in een jong

Volgens Joost Baert van IlVo-plant kan
een rassenverbetering een hogere
eiwitopbrengst geven. “Daarvoor zijn
soorten en rassen met een hoog drogestofopbrengstpotentieel nodig. Soorten als
rietzwenkgras en timothee kunnen, vooral
onder beperkende omstandigheden,
productiever en eiwitrijker zijn dan Engels
raaigras. Door hun lagere verteerbaarheid
is hun DVe-gehalte echter lager. Klaver
produceert veel eiwit, fixeert stikstof en
heeft een complementair groeiverloop. Het
linoleenzuurgehalte is hoog, maar het
suikergehalte en de eiwitbestendigheid
zijn laag. We moeten de goede eigenschappen van soorten combineren. De
veredeling moet gaan in de richting van
droogtetoleranter Engels raaigras en
suikerrijker en verteerbaarder rietzwenkgras. De kruising van beide soorten leidt
tot de hybride soort Festulolium, die
voorlopig heel variabel en vaak weinig
stabiel is. Mengsels met raaigras,
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Bij de planning van de ruwvoederteelten is het belangrijk dat de veehouder een idee
heeft van de kostprijs van de teelten die hij in overweging neemt. Vorig jaar maakte
het LCV een nieuwe berekening van de kostprijs van voedergewassen. – Naar: LCV

C

op

e nieuwe folder ‘Kostprijsraming
voedergewassen 2012’ van het lCV
kadert in het demoproject ‘Arbeid
en derogatie: een lastige combinatie op
een rundveebedrijf’. In de folder maakt
men een vegelijking tussen de kostprijs
van de voornaamste ruwvoeders: grasland
(gemaaid, begraasd, blijvende maaiweide
en de combinatie maaien en grazen),
grasklaver, één snede Italiaans raaigras,
luzerne, kuilmaïs met en zonder derogatie, de combinatie maïs-gras met en
zonder derogatie, korrelmaïs (CCM en
maïskolvenschroot), voederbieten en
gemalen graan. Deze kostprijsraming is
een basisdocument voor de economische
vergelijking van de ruwvoeders van het
eigen bedrijf. Zij wordt ook gehanteerd bij
schattingen en expertises.

12
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De kostprijsraming ruwvoeders 2011-2012
gaat uit van gemiddelde gegevens en is
voor het merendeel van de werkzaamheden gebaseerd op de gangbare loonwerkersprijzen. Voor de werkzaamheden

Van het ruwvoederareaal zijn
gras en maïs het belangrijkst.

die de landbouwer zelf uitvoert (onder
andere uitkuilen en vervoederen), wordt
een arbeidsvergoeding aangerekend. De
opbrengsten zijn de gemiddelde opbrengsten op goed vruchtbare percelen. Voor de
grondstoffen hanteert men gemiddelde

prijzen. De bemesting werd aangepast aan
de goede praktijken en de normen van het
Mestactieplan 2011-2014. Voor het
uitrijden van mengmest rekende men een
kostprijs per m3 aan, exclusief btw.
In de folder geeft men toelichtingen die
nodig zijn om al de gegevens correct te
kunnen interpreteren. De berekende
kostprijs is een leidraad. Om de werkelijke
ruwvoederkosten op het eigen bedrijf te
kennen, moeten de aparte kostprijzen
aangepast worden aan de bedrijfssituatie.
In de praktijk zullen immers, afhankelijk
van de reële opbrengsten en de kosten, de
resultaten sterk variëren. Daarnaast
speelt de volatiliteit van de grondstoffenprijzen (vooral brandstof, kunstmest en
sproeistoffen) een belangrijke rol in de
kostprijs van een teelt.
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Tabel 1 Kostprijsraming van de teelten gras, gras-klaver (maaien/begrazen) en de teeltcombinatie gras en kuilmaïs met en zonder derogatie - Bron: LCV
Prijs

Grasland

Ruw- en krachtvoeder
Gras-klaver (geen derogatie)
Maaiweide

Gras-klaver (1 snede maaien
rest begrazen 6 jaar)

6,0

6,0

4,0

Aantal snedes per jaar

1,0

1,0

5,0

1,0

pacht en algemene kosten (euro/ha)

94,3

300,0

300,0

300,0

Aanleg (euro/ha)

22,5

71,5

107,3

72,2

- eventuele zodevernietiging en grondbewerking

13,0

41,5

62,3

41,5

- zaaizaad en zaaien

9,4

30,0

45,0

30,7

Bemesting (euro/ha)

154,6

345,7

415,2

364,8

- mengmest

60,0

90,0

162,9

64,9

- kunstmest

94,6

278,1

292,3

316,2

-22,4

-40,0

-16,3

0,0

26,7

26,7

26,7

- instandhouding bodemvruchtbaarheid
gewasbescherming (euro/ha)

300,0

300,0

630,0

466,5

315,0

224,0

315,0

242,5

324,2

231,9

107,0

55,5

228,8

198,4

-11,6

-22,0

130,0

130,0

0,0

125,0

0,0

125,0

0,0

0,0

Oogst (euro/ha)

167,1

227,1

835,7

227,1

392,1

225,0

Kostprijs teelt (euro/ha)

438,0

1.096,0

1.685,0

1.116,0

1.776,0

1.353,0

49,2

49,2

171,3

49,2

253,3

238,4

0,0

0,0

0,0

0,0

100,1

110,4

69,0

69,0

241,0

69,0

356,0

335,0

2.970,0

10.170,0

10.350,0

10.670,0

15.300,0

14.400,0

Compensatie negatieve oeB (euro/ha)
Uitkuilen en vervoederen (euro/ha)
netto-opbrengst (kg Ds/ha)
VeM

900,0

DVE (g/kg DS)

68,0

kVeMeq (kVeMeq/ha)

3.279,0

Kostprijs voeder
557,0

Inclusief uitkuilen en vervoederen (euro/ton DS)

182,5

957,0

870,0

958,0

76,0

65,0

79,0

12.063,0

11.023,0

12.737,0

16.869,0

15.970,0

1.214,0

2.097,0

1.234,0

2.485,0

2.037,0

119,4

202,6

115,6

162,4

141,5

190,2

96,9

147,3

127,5
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Inclusief uitkuilen en vervoederen (euro/ha)
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Opbrengst en voederwaarde

165,3

100,7
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Inclusief uitkuilen en vervoederen (euro/1000 kVeM eq)
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Kuilkosten (euro/ha)

er

Afrastering (euro/ha)

Kuilmaïs geen
derogatie +
groenbedekker
Italiaans raaigras

6,0

en

Teeltduur

Teeltcombinatie
Italiaans raaigras +
kuilmais (derogatie)

nd

Graasweide (1 snede
maaien rest begrazen
6 jaar)

bo

Eerste snede
voordroog

Het resultaat van de berekeningen wordt
weergegeven als de kostprijs van voeder in
euro per ha, in euro per ton droge stof en
in euro per 1000 kg kVeM-equivalent. De
kostprijs is berekend met en zonder de
kosten van uitkuilen en vervoederen. Uit

deze kostprijsberekening blijkt dat een
aantal voedermiddelen qua kostprijs zeer
dicht bij elkaar ligt. gras of gras-klaver
(eerste snede maaien en daarna begrazen)
en kuilmaïs (en ook voederbieten) scoren
goed. Ingekuild gras van blijvende
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950,0
53,0

maaiweides kan als vrij duur beschouwd
worden. een onderzoek van het lCV over
de combinatie gras-maïs onder derogatie
leert dat deze teelt enkel te verantwoorden
is indien er anders mest zou moeten
worden afgezet en indien er een extra
eiwitrijke grassnede nodig is. Ook moeten
de opbrengst en de voederwaarde van het
gras goed zijn en anderzijds moet het opbrengstvelies van maïs beperkt worden. n
Voor meer informatie kan je terecht bij de
lCV-coördinatoren via e-mail: lcv@
hooibeek.provant.be of tel. 014 85 27 07.
ook de gratis folder ‘Kostprijsraming
voedergewassen 2012’ kan je bestellen via
bovenstaand e-mailadres. Deze folder
werd samengesteld door een werkgroep
bestaande uit specialisten van lCV,
Boerenbond, Vlaamse overheid ADlo,
IlVo-plant, IlVo-Dier, Hogent, Bodemkundige Dienst van België, Inagro en
Hooibeekhoeve.
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kwALItEItSVOLLE GrASOOGSt
EN GrASkuIL
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Gras is nog steeds de voornaamste en goedkoopste eiwitbron op bedrijfsniveau. Het
is dan ook belangrijk om alle voorbereidingen te treffen om een kwalitatieve graskuil
te bekomen. Goed graslandmanagement wordt dubbel en dik terugverdiend. we
bespreken de voornaamste factoren. – Joos Latré & Lucas Hannes, Hogeschool Gent

M

C

aaien in een jong stadium is de
eerste voorwaarde voor een
kwaliteitsvolle graskuil.

groeistadium en maaien
Naarmate het groeistadium vordert,
dalen het re-gehalte en de verteerbaarheid, terwijl het celstofgehalte toeneemt.
Bijgevolg dalen niet alleen de VeM-,
DVe- en oeB-gehalten, maar daalt ook
de opneembaarheid. gemiddeld zakt de
VeM-waarde met 7 eenheden per dag dat
er later gemaaid wordt. Vandaag kan dan
ook als streefdoel een opbrengst van

14
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3300 tot 3500 kg droge stof (Ds) per ha of
een graslengte van 22 à 23 cm vooropgesteld worden. Met een eenvoudige plaat
uit piepschuim van 20 bij 20 cm (of dunne
triplex) voorzien van een gat in het
midden kan je de grashoog bepalen en de
opbrengst inschatten met volgende

goed graslandmanagement
betaalt zich dubbel en dik terug.

formule: (grashoogte in cm - 7) x 230 = kg
DS/ha.
Het ruwecelstofgehalte (rC) mag niet
veel lager zijn dan ongeveer 230 g per kg
Ds. Anders bestaat er een risico op een
minder goede benutting. Bovendien is
graskuil belangrijk om structuur aan te
brengen in het rantsoen. Tabel 1 geeft de
analyseresultaten van ingekuild gras
(periode juni 2010 tot april 2011) weer. We
zien dat er vandaag gemiddeld een
aanvaardbaar gehalte aan ruwecelstof
behaald wordt met 66% van de geanalyseerde kuilen tussen 212 en 268 g rC/kg
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Een hoog asgehalte vermijden

– Bron: Aveve Veevoeding, Laboratorium Kwaliteitskontrole
Gemiddelde
Suiker/kg DS (g)

85

Ruwe as/kg DS (g)

123

Ruwe celstof/kg DS (g)

240

Ruw eiwit/kg DS (g)
DS/kg verse stof (g)
VeM/kg Ds
DVE/kg DS (g)
OEB/kg DS (g)
Fos/kg Ds (g)
Ammoniakfractie (%)

Bij veel licht én koude nachten kan het
suikergehalte oplopen. In de namiddag
maaien, verdient de voorkeur omdat dan
het suikergehalte hoger én het gras
droger is. Veel suiker is beter voor een
optimaal kuilproces (voedsel voor de
melkzuurbacteriën). Bij hoge restsuikerfracties in de kuil, zeker bij een laag
ruwecelstofgehalte, moet men evenwel
zijn winterrantsoen passend bijsturen met
‘trage’ ruw- en krachtvoeders.

Zuurtegraad (pH)

nd
Maximum

0

403

525

112

404

199

56

356

488

142

889

911

589

1030

79

21

51

-53

277

569

278

837

120

7,7

0,0

39,6

5,2

3,8

7,9

bacteriën, de verteerbaarheid en
energiewaarde eerder iets hoger bij
gehakselde graskuil, terwijl de structuurwaarde nagenoeg niet lager is. Bij
het gebruik van een opraapwagen zijn
een groot aantal scherpe messen dan
ook aan te bevelen. Zeker bij een hoog
drogestofgehalte is hakselen dan weer
aangewezen.

Bewaring
De ammoniakfractie van een graskuil zegt
veel over de kwaliteit van het kuilproces.
De ammoniakfractie, of het percentage
ammoniakale stikstof op de totale stikstof,
geeft een indicatie voor de afbraak van
eiwitten uit het gras. Deze afbraak is een
natuurlijk microbieel proces dat blijft
doorgaan tot de kuil luchtdicht is én de
gewenste zuurtegraad werd bereikt als
gevolg van een efficiënte melkzuurfermentatie. een cijfer lager dan 5 is zeer
goed, 5 tot 8 is nog goed, 9 tot 15 is
matig ... Uit tabel 1 blijkt dat veel kuilen
deze streefcijfers niet halen. Meer
ammoniak of meer eiwitafbraak in de kuil
gaan veelal samen met finaal minder DVE
en betekent meer dure eiwitkern. Ook de
pH is een indicatie van een al of niet
geslaagd inkuilproces maar is ook
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Suikergehalte en tijdstip van maaien
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Tabel 1 Analyseresultaten ingekuild gras (juni 2010 tot april 2011, gemiddelde 2598 kuilen)
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Bij een voordroogkuil streven we naar een
asgehalte van circa 120 g. een verhoogd
asgehalte drukt de voederwaarde en is
ongunstig voor de bewaring. Een toename
van 10 g as per kg Ds resulteert in een
reductie van ongeveer 10 VeM. om de
verontreiniging met grond tot een
minimum te beperken, houd je best
rekening met het volgende: verzorg de
inzaai, vermijd insporing (bandenspanning), bestrijd mollen tijdens de winter,
sleep of rol het grasland op het einde van
de winter en gebruik goed afgestelde
maai- en schudapparatuur. Uit tabel 1
blijkt men gemiddeld het streefdoel
behaalt, maar dat er in de praktijk toch
nog zeer hoge waarden voorkomen.

afhankelijk van het drogestofgehalte. Zo
verwacht men bij een drogestofgehalte van
40, 45 en 50% respectievelijk een pH van
4,8, 5,0 en 5,2. efficiënt aandrukken, bij
een juiste combinatie van aanvoer en
aandrukcapaciteit, en snel afdekken van
de kuil verzekeren een anaërobe toestand
en een snelle pH-daling. onlangs zagen
we op een bedrijf in Zomergem zelfs het
gebruik van een vacuümpomp om de
overtollige lucht uit de kuil te zuigen.

en

Via het voordroogproces bekomen we een
product dat je optimaal kan inkuilen. Vanaf
35 tot 40% Ds zijn er reeds minimale
bewaarverliezen. We moeten vooral
trachten te vermijden dat het gras te ver
voorgedroogd wordt, omdat dan de risico’s
op broei en schimmelvorming sterk
toenemen. Wegens de hergroei, de
veldverliezen en de achteruitgang in
kwaliteit van het gemaaide gras, beperk je
de veldperiode best tot 2 dagen. In
optimale omstandigheden (wind en zon) en
met een passende mechanisatie (maaienkneuzen met breedafleg en voldoende
schudden), kan men al na 24 uur de
vereiste kwaliteit halen. Uit tabel 1 blijkt
dat veel graskuilen toch vaak een te hoog
Ds-gehalte hebben, hoewel er hier ook
wel een jaarinvloed is.

Een lange graskuil is geen optie wegens
de moeilijkere inkuilbaarheid en vooral
door de lagere voederopname. Er is
aangetoond dat van normaal gehakselde
graskuil (afstelling hakselaar deeltjeslengte van 20 tot 30 mm) 10 tot 20%
meer wordt opgenomen dan van lange
voordroogkuil. Dit blijkt uit proeven van
IlVo-Dier. Daarenboven zijn, door de
betere toegankelijkheid voor de pens-
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Voordrogen

Deeltjeslengte

Bo

DS. De maaiapparatuur kijk je best goed
na. Volgende aandachtspunten zijn hierbij
belangrijk: scherpe messen, vlakstelling,
kneusintensiteit in functie van de omstandigheden, een passende maaihoogte
(minimaal 6 cm) en een juiste maaischudcombinatie.

Kuilbewaarmiddelen
Wanneer de omstandigheden optimaal zijn
– zon én wind, kortom goed drogend
weer – dan is het gebruik van een
kuiladditief zelden rendabel. Toch kunnen
kuiladditieven, die zorgen voor een
snellere pH-daling of verzuring van de
kuil, onder meer in de volgende gevallen
een goede ‘verzekering’ zijn: bij een gewas
dat regen kreeg na het maaien met een
lange veldperiode als gevolg (suikergehalte wordt vrij laag); bij gras met een
hoog aandeel vlinderbloemigen (hoog
aandeel klavers); bij vlinderbloemigen op
zich én bij gevallen waar we 35% Ds niet
halen.
Het is beter vervroegd in te kuilen met een
kuiladditief dan alles te laten natregenen!
Op bedrijven die te kampen hebben met
broei kunnen dan weer broeiremmers
aangewezen zijn. n
De gegevens uit dit artikel zijn gebaseerd
op de cursus Voedergewassen Hogeschool
gent, onderzoeken van IlVo-Dier, de
brochure ‘Melkveevoeding' en Aveve
Veevoeding, Laboratorium
Kwaliteitskontrole.
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GrASLANDDEMO IN EkSAArDE

ht

Op donderdag 24 mei organiseren LCV en fedagrim in Lokeren-Eksaarde een grote
graslanddemonstratie waar men maar liefst 70 machines zal demonstreren. je
bent er welkom van 9.30 tot 18 uur. – Luc Van Dijck

Z

beslaat ongeveer 25 ha. De terreinen
liggen aan de weg (Bautschoot) tussen
Lokeren en Eksaarde en zijn goed
bereikbaar via zowel de e34 als de e17.
om de 4 jaar zal in Vlaanderen een grote
graslanddemo georganiseerd worden,
alternerend met de graslanddemo in
libramont. Met een tijdsinterval van 4 jaar
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owel de landbouwer als de loonwerker maken strategische keuzes bij de
aankoop van hooibouwwerktuigen.
goede graswinning kan niet zonder goede
mechanisatie. goed afgestelde machines
bepalen mee de kwaliteit van het ingekuilde voeder. Om te weten wat een
machine te bieden heeft, moet je deze aan
het werk zien. De grasdemo op 24 mei in
Eksaarde laat het volledige gamma
hooibouwwerktuigen zien, van maaiers,
schudders, harken tot hakselaars,
oprapers en balenpersen. De toegangsprijs bedraagt 10 euro.

goede graswinning kan niet
zonder goede mechanisatie.

Kies het juiste mengsel

C

Van maaiers tot persen en
wikkelaars
De graslanddemo is te gast bij de familie
Verbeke. Kris en Hilde Verbeke baten in
Eksaarde een gemengd bedrijf uit met
vooral melkvee en een tak vleesvarkens.
De ruilverkaveling die in het verleden werd
doorgevoerd, met een oppervlakte van
1700 ha, heeft hier aan vele bedrijven
toekomstkansen geboden. Het terrein voor
de graslanddemo ligt naast het bedrijf en

16
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namiddag zien we de harken, de persen en
de wikkelaars aan het werk. Daarna
komen de opraapwagens en de hakselaars. Volgende firma’s en merken zullen
aanwezig zijn: Agropak met JF-stoll, CnH
met new Holland, Cofabel met John
Deere, garage Cnudde met sIp, gaspart
met pöttinger, Hilaire Van der Haeghe met
Claas, Joskin met Krone en strautmann,
Kaweco, Kverneland met Vicon, lely,
Matermaco met Fella en Massey Ferguson, packo Agri met Kuhn, Van Haute
met McHale.

zal men nieuwe machines kunnen tonen.
naast Fedagrim en lCV zijn de belangrijke
partners bij deze organisatie de landbouwschool van sint-niklaas, de stad
lokeren, IlVo-plant en semzabel.
De demo’s starten om 10 uur. In de
voormiddag gaan de maaiers en maaierkneuzers als eerste van start. Nadien volgt
een demonstratie van schudders. In de

goed grasland begint met de juiste
mengselkeuze. Jaarlijks publiceert het
lCV een overzicht van de voornaamste
mengsels die er op de markt zijn en hun
actuele samenstelling. Op de terreinen van
de grasdemo 2012 wordt een groot
gamma van deze mengsels uitgezaaid in
een uniek demoveld (59 mengsels) in
samenwerking met de zaaizaadfirma’s
Verlaseeds, Aveve, Jorion, Barenbrug,
Innoseeds, limagrain en philip seeds. n
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