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Hoe met meer vakmanschap
economischer weiden...

Economischer weiden
Studie eind 2012

PZ onderwijsdag 19 november 2013
Kostprijsverschillen in modelberekeningen
In samenwerking met Dynamisch Weiden en NAJK

Analyse praktijkdata (2011)
Succesfactoren voor rendement van weiden
Iers weiden als inspiratie voor Innovatie
Wat betekend dit voor u?

Verschil weiden ten opzichte van opstallen

Effect op inkomen

(Boekhoudcijfers)

BBPR berekeningen

De 6 sets geven dezelfde richting -> Flynth set
Weiden was voordelig op kleinere bedrijven, voor grotere
bedrijven (>90–100 koeien) gaf weiden minder inkomen

Meer rendement van weidegang?

Perspectief Iers

Zowel op intensieve als extensieve bedrijven voordelen
voor vormen van Iers weiden
Cruciaal

● Voorjaars kalvend
● Lage kosten in gehele systeem
Huiskavel maximaal gras

● Ruwvoer aankopen winter
● Goed graslandmanagement
● Extra melkkoeien in zomer
Grasgroei en grasopname
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Rapport LEI 2013

Grasopname en bijvoeding

Samengevat

•

Weiden leidt in potentie tot hoger
inkomen (5-10ct per kg ds)

•
•

In de praktijk niet altijd zichtbaar

•

Bijvoeding en grasopname zijn
bepalend!

Verbeteringen zijn goed mogelijk, de
belangrijkste factoren zijn bekend.

Zomer 2013

Netwerk Dynamisch Weiden 2012

1000 tot 2000 uur weidegang
Droge stof opname tussen 900 en 2000 kg ds vers gras

Kosten weiderantsoen

Economischer weiden in 2013?

Maak een bewuste keuze en een plan

● Voorjaar, zomer, herfst
Begin op tijd
Voer consequent en flexibel uit
Leer en evalueer samen!
Doe (samen) de FarmWalk

2

14-11-2013

FarmWalk

FarmWalk

Planning grasland: Bewust handelen/kiezen
Beter of succesvoller weiden

● Efficiënt, opbrengst, euro’s of plezier

WeideLoop
● Jaarrond
● Lopend door

LeerLoop
● Kijken-metenbeslissen-doen

● Werken in groep

weidepercelen

Ervarend leren: Kennis, ervaring, doen

● 8-10 thema’s per jaar

Jaarrondcyclus

● Actualiteit

Vakmanschap

en reflectie

● Wekelijks individueel
● Maandelijks samen

(ervarend leren)

FarmWalk thema’s

Vragen en kennis jonge melkveehouders

Farmwalk 1; Veldverkenning

Farmwalk 7; Zomerdip

Farmwalk 2; Beweidingsplan
opstellen

Farmwalk 8; Tweede
meimaand

Farmwalk 3; Droogoefenen

Farmwalk 9; Nazomeren

Farmwalk 4; Start weiden

Farmwalk 10; Laatste kans
en loodjes

Farmwalk 2a; individueel
Beweidingsplan opstellen
Wekelijks;
individuele Farmwalk

Aanpak scholing/ NAJK

ervaring

● Leer/werkvormen

Meelopen met begeleider

Farmwalk 6; Doorschietend gras

● Met kennis en
● Met hulpmiddelen

Groepsaanpak

Farmwalk 5; Weiden rond eerste
snede maaien

● Begeleiding: Advies

Weidegang in het onderwijs
Verandering van vaardigheden door andere bedrijfs- en
sectoromstandigheden
Nieuwe kennis en leermethoden
Samenwerking sector en onderwijs, implementatie en
doen!!
Belang van opleiden huidige en toekomstige adviseurs
van boeren
'Jonge melkveehouders willen wel weiden, maar durven
niet door gebrek aan vakmanschap'

FarmWalk

Kijken

Doen

Meten

Beslissen
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Grasgroei en bodemtemperatuur
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