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Nieuwe onderdelen Topkuil
Het vroege voorjaar levert ook vroege voorjaarskuilen op. Maar zijn dat
betere kuilen dan die van vorig jaar? De eerste kuiluitslagen zijn er en
daarmee start ook de derde editie van Topkuil: de zoektocht naar de beste
graskuilmanager van 2014. En deze keer met enkele vernieuwingen.
De derde editie van Topkuil kent inhoudelijk
geen verschillen ten opzichte van de editie
van vorig jaar. De formule om tot een score
te komen is hetzelfde gebleven. De enige
aanpassing betreft het invulveld droge stof,
waar vorig jaar een deel van de deelnemers
een percentage heeft ingevuld in plaats van
de absolute waarde. Wie nu een percentage
invult, krijgt automatisch een foutmelding.
Naast droge stof gaat het bij het bepalen van
de Topkuilscore om VEM, RE, NDF, S-index en
broeigevoeligheid. Door deel te nemen krijg
je als melkveehouder een goed beeld van
hoe jouw eigen kuil op deze zes verschillende

parameters scoort ten opzichte van de ideale
kuil. Maar deelnemers zien ook hoe er
gemiddeld wordt gescoord, per grondsoort
en binnen de eigen regio. Daardoor wordt
ook duidelijk op welke aspecten winst is te
behalen.

Vraagbaak en event
Nieuw is wel de vraagbaak die Topkuil
binnenkort zal lanceren, om meer kennis en
handreikingen te geven die tot een betere
kuil leiden. Deelnemers kunnen inhoudelijke
vragen stellen over graslandbeheer,

Eigen kuil volgen via Mijn Topkuil
Iedere deelnemer ontvangt na inschrijving automatisch een mail met een inloglink. Daardoor kan
na opgave van de kuil gevolgd worden hoe de kuil scoort ten opzichte van die van de collega’s
die zich later aanmelden. Het volgen kan op meerdere niveaus. De eerste is regionaal waarbij in
een straal van 20 kilometer om het eigen bedrijf een overzicht wordt gemaakt van de vijf beste
kuilen. Op die manier kun je bij wijze van spreken de VEM en het percentage droge stof vergelijken met die van je buurman. Door de interactiviteit met een Google-kaart waar alle deelnemers op
worden geprojecteerd, is het vervolgens ook mogelijk om via één muisklik in andere regio’s van
Nederland de beste kuilen te vinden met een uitsplitsing naar de parameters.

bemesting, mechanisatie, rassen en ﬁnanciën.
Binnen enkele dagen ontvangen de
vragenstellers het antwoord.
Topkuil werkt dit jaar voor het eerst met
een thema in de artikelenserie in Melkvee:
teelt van klaver in grasland. Klaver kan
de opbrengst per hectare verhogen bij
een strenger wordende mestregelgeving.
Maar het stelt wel extra eisen aan de
graslandbeheerder qua management.
Ook bemesting, rassenontwikkeling en
mechanisatie spelen hierbij een speciﬁeke rol
waar nader op ingegaan wordt.
Na het sluiten van de inschrijvingsperiode, die
dit jaar tot 1 september loopt, organiseert
Topkuil samen met zijn partners in oktober
het Topkuilsymposium voor alle deelnemers.
Naast de bekendmaking van de winnaar staat
hier kennisoverdracht centraal om tot betere
kuilen te komen.

Extra Topkuilpartner
Topkuil groeide vorig jaar van 246 naar 445
deelnemers, die samen 540 kuilen hadden
aangemeld. De organisatie verwacht
voor dit seizoen een verdere groei, mede
door de komst van Countus als nieuwe
Topkuilpartner. Deze accountant zal vooral
de economische doorwerking van een goede
kuil in de ﬁnanciële cijfers uitlichten. De
andere partners zijn BLGG AgroXpertus met
kuilonderzoek, OCI Agro met bemesting,
Plantum met graszaden en Reesink
Technische Handel voor mechanisatie.
Kijk voor meer informatie en om je in te
schrijven op www.topkuil.nl. 
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