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Het bemonsteren van maïskuilen is begonnen. Aan de
vooravond van de hausse tegen het einde van het jaar
gaat Jos Kleuskens bij een van de eerste boeren een kuil
op. „Vroeger moest de kuil minstens zes weken oud zijn,
maar we weten nu dat drie weken voldoende is.”
Grondmonsters
10.30 uur - Het klantenbestand van Jos
Kleuskens bevindt zich in Midden-Limburg.
De monsternemer is bijna 90 procent van
zijn werktijd buiten. Voor het nemen van
maïskuilmonsters is het nog vroeg in het
seizoen, mede daarom begint hij vandaag met
het nemen van andere monsters.
Na ‘s morgens bij een glastuinbouwbedrijf
grondmonsters te hebben verzameld,
loopt Kleuskens over een perceel van een
rozenkweker bij Blitterswijck. Met ferme
passen steekt hij zigzaggend heen en weer
voor een bemestingsmonster. Daarna loopt
hij op de fijne zandgrond rechte banen voor
het steken van een monster op schadelijke
bodemaaltjes zodat hij een eventuele
versleping van de alen door bewerking van het
perceel niet kan missen.

Regenbuien
11.30 uur - Uit de auto haalt Kleuskens
het gereedschap voor het nemen van
maïskuilmonsters. „Als het regent, steek ik
geen kuilen. Tussen de buien door gaat het
prima”, zegt Kleuskens beslist. „Dichtplakken is
problematisch bij regen. Maar vooral het risico
op ellende van water dat in een steekgat loopt,
is veel te groot.”

Afmetingen
12.00 uur - Met zijn lange benen beklimt hij
de 2,70 meter hoge kuil, die 12 bij 35 meter
is. Afhankelijk van de afmetingen van de kuil
(door Kleuskens in te voeren informatie voor
de BEX), neemt hij doorgaans twee monsters
van één maïskuil.
„Het steken zelf is zwaar werk”, zwoegt
Kleuskens, die sinds 1999 bij BLGG werkt.
Omdat voor 15 januari voor de derogatie ook
alle grondmonsters moeten zijn genomen,
voor het bemestingsplan, krijgt hij het nog
druk. Wat dat betreft is het volgens de BLGG’er
prettig dat boeren steeds meer beseffen dat
een kuil niet eerst minstens zes weken hoeft af
te koelen, maar dat na drie weken de kuil goed
genoeg is geconserveerd.

Natte kuilen
13.00 uur - Melkveehouder Wilfried van
Dijck uit Broekhuizervorst (links) laat weten
dat er zo’n 13 hectare in deze kuil zit. „Wij
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zijn ondanks onze kleigrond aan de Maas
altijd vroeg”, zegt Van Dijck. Elk jaar zaait
hij 5 hectare in met een vroeg ras. Zo hoeft
hij nooit verse maïs te voeren, met risico op
verteringsproblemen. Intussen steekt Kleuskens
tot op de kuilplaat in de maïs. „Hoe droger de
maïs, hoe moeilijker die steekt, dus ik ben voor
het belonen van natte kuilen”, lacht Kleuskens,
die voor zijn beroep het contact met de boer
net zo belangrijk vindt als het nemen van
monsters.

Volle zakken
13.30 uur - Kleuskens vult de gecodeerde zak
die een koerier vanavond, net als iedere avond,
bij hem thuis afhaalt.
„Bespaar niet op het voer voor de koeien”,
vindt Kleuskens. Hij ondervindt dat de jongere
generatie meer het belang van de kwaliteit
en de voederwaarde van het voer ziet dan
de oudere garde. „Een boer op leeftijd is
nog steeds geneigd om te besparen op de
kosten van een monster. ” Wilfried van Dijck
liet de maïskuil ook al in de tijd vóór de
‘verplichting’ onderzoeken, al is de variatie
in graskuilen veel groter. „Probeer te weten
wat je in de koe stopt, ook al is het maar een
momentopname. Voor de rantsoenberekening
moet je toch op het laatst nog fine-tunen”,
zegt Van Dijck. Behalve om basisonderzoek en
mineralen vragen boeren meestal ook om het
sporenpakket. „Een sporenonderzoek geeft
veel informatie over de bodemtoestand. Maar
als je het over een graskuil hebt: bij de vierde
of vijfde snee onderzoeken we doorgaans niet
meer op sporen”, zegt de BLGG’er. „Trouwens,
hoe kleiner de marge, hoe meer boeren
gaan letten op waar er nog wat te halen
valt. Minder dierlijke mest betekent minder
sporenelementen. Dan is bodemonderzoek
belangrijk.”

Tekeningen
14.00 uur - Op de BEX-kaart tekent Kleuskens
de sleufsilo in. Hij verwacht binnen een
week de uitslag per mail, het resultaat gaat
automatisch ook naar de opdrachtgever en zijn
voerleverancier. „Ik wil bij een drogestofgehalte
van 35 procent niet minder dan 350 gram
zetmeel”, oppert de melkveehouder.
Het volgende adres op de planning van
Kleuskens vervalt, want het is gaan regenen in
Limburg. „Dan maar weer de wei in.” ■
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