Vier
finalisten
Topkuil

De derde editie van Topkuil kent
vier finalisten. Vier melkveehouders
die allemaal aan beweiding doen en
experimenteren met de Kringloopwijzer,
maar verder een totaal verschillende
bedrijfsvoering kennen. Een van deze vier
zal 6 november op het Topkuil-event in
Lelystad worden uitgeroepen tot winnaar.

Harm Albring,
Drouwenermond (DR)
130 koeien
9.500 kg melk/koe/jaar
4,18 % vet
3,46 % eiwit
Dalgrond
84 ha gras

Eerste familiekuil is een topkuil
De topkuil van Harm Albring kwam vooral tot stand door zijn beide
zoons. „Ondanks onze beperkte maaicapaciteit door een maaimachine
van drie meter breedte, moest het er van Henk en Cees af. Ze hebben
tot twee uur ’s nachts doorgereden om 60 hectare te maaien”, aldus
Albring. Ook het inkuilen deden ze zelf. Ze huurden er een shovel en
opraapwagen voor.
Albring, die bekend staat als fokker, schakelde al voor de derogatie-eis
om naar 12 hectare meer gras ten koste van maïs, omdat hij aankoop
van eiwit te duur vond. Hij bemestte zijn percelen vorig jaar nog met

30 kuub voor de eerste snede, maar door een te hoog kaligehalte
paste hij dit jaar 25 kuub toe. En dat is de dikke fractie, want de
dunne fractie slaat hij op in een silo en brengt hij later in het seizoen
op het land.
Verder strooit hij minimaal 120 kilo stikstof voor de eerste snede met
bordjes. „Dat is misschien ouderwets, maar wel nauwkeurig”, meent de
Drent. Hij wacht met maaien tot er een mooi donkergroen gewas staat
en Albring stuurt op eiwit en structuur. Voor structuurrijk gras heeft hij
op 16 hectare een speciaal mengsel ingezaaid.

Jurygesprek met ﬁnalisten
De jury van Topkuil bezocht de vier ﬁnalisten, om er achter
te komen hoe het management achter deze topkuilen
in elkaar steekt. Dat bepaalt straks wie er gaat winnen
en wie de andere prijzen krijgt toebedeeld. Van de
gesprekken zijn video’s gemaakt.
Bekijk de video’s op www.topkuil.nl; een onderdeel van
Melkvee.nl
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Topkuil is een initiatief van Melkvee.nl samen met BLGG AgroXpertus,
OCI Agro, Plantum, Reesink en Countus. Topkuil is een wedstrijd om de
beste voorjaarskuilen en een platform om kennis te delen die leidt tot
betere graskuilen. Kijk voor de laatste ontwikkelingen op www.topkuil.nl
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Tekst en beeld:
Robert Ellenkamp

Focus ligt op beweiding
„Ik ben een weider. 95 procent van mijn melkkoeien kalft in het voorjaar af”,
zegt Han Kraaijvanger. Zijn focus ligt daardoor ook op een kwalitatief goede
grashoeveelheid voor beweiding. Toch maakte hij een topkuil. Daarvoor wendde
Kraaijvanger op 15 maart 27 kuub drijfmest per hectare aan met de sleepslang.
Hij is zuinig op zijn bodem en wil geen zware machines op zijn perceel. Naast
drijfmest strooide hij in één keer 400 kilo kunstmest (ASS), terwijl hij dat normaal
gesproken in twee keer doet.
Hij kuilde in drie etappes in: 22 april 6 hectare, 12 mei 12 hectare en 14 mei de
rest. Na de eerste snede strooit hij regelmatig kleine beetjes kunstmest. Dat doet
Han Kraaijvanger,
hij op gevoel. Zijn grasmat bestaat uit BG11. Op percelen met veel kweek laat hij
Giethmen (OV)
IJslandse paarden grazen als bestrijdingsmiddel. Hij spuit alleen tegen zuring en
99 koeien
paardenbloem. Om zijn grassenbestand te verbeteren, zaait hij sinds kort door.
7.500 kg melk/koe/jaar
Ook probeert hij klaver in zijn percelen te krijgen, door klaver te voeren aan
4,20 % vet
zijn koeien. Via de mest verspreidt hij het zaad. In zijn mest zit ook compost dat
3,60 % eiwit
de koeien door de roosters trappen. Het composteringsproces in de mestkelder
Zandgrond
zorgt er dan voor dat er minder ammoniak vrijkomt en meer mineralen zijn
40 ha gras
gebonden.

Henk van Harten, Hoge Hexel (OV)
75 koeien
10.186 kg melk/koe/jaar
4,08 % vet
3,38 % eiwit
Zandgrond
32 ha gras

Te veel kunstmest in het voorjaar
Half maart begon het graslandseizoen bij Henk van Harten met het uitrijden van 35 ton drijfmest
per hectare. Naar eigen zeggen is hij meestal niet de eerste die het land op gaat. Eind maart
kwam daar 180 kilo kunstmest bij (Novurea + S); gestrooid door zijn loonbedrijf dat daar op is
ingericht. „Ik heb eigenlijk iets te veel gestrooid, want ik kom nu tekort.” Van Harten strooit al
tien jaar zwavel over zijn percelen. De andere mineralen gaan via het voer.
In april voerde hij een onkruidbestrijding uit en op 2 mei was de snede dik genoeg om te maaien.
„Ik streef naar 3.000 tot 4.000 kilo drogestof per hectare. Dat schat ik op het oog in”, aldus Van
Harten. Het inkuilmoment laat hij van het weer afhangen en van zijn loonwerker. Hij kuilde
’s avonds 3 mei 32 hectare in een keer in, waarvan de eerste helft met een silagewagen en de
tweede helft met de hakselaar. Dat kwam door een defect aan de hakselaar, maar pakte goed uit.
Op het schudden na besteedt hij alles uit aan de loonwerker. Zijn grassenbestand bestaat uit BG11.

In drie keer ingekuild
Pedro Kroon doet alles in eigen beheer. Daarom maait hij 6 tot 7 hectare per
keer. Zijn voorjaarskuil is daardoor in drie keer ingekuild in een ‘ouderwetse’
rijkuil. In de laatste week van april begon hij met maaien, maar kreeg daar twee
keer regen op, waardoor zijn veldperiode naar drie dagen ging. In de eerste
week van mei ging het laatste in de kuil. Voor het inrijden huurt Kroon een
trekker met dubbellucht. Voor hij het plastic er over trok, strooide hij er met de
hand een kuiltoevoegmiddel over.
Kroon boert op kleigrond met daaronder een veenpakket. De percelen direct
rond zijn bedrijf hebben het dikste kleipakket en daar teelt hij in rotatie
maïs en gras. „Na de maïs leg ik het land vlak en teel ik nog een jaar maïs om
daarna pas weer gras in te zaaien.” Op die percelen bemest hij zelf met de
tank 25 kuub per hectare. Op zijn percelen met een dunner kleidek doet zijn
loonwerker het met de sleepslang, waaraan 15 kuub water is toegevoegd om de
benutting te verbeteren.
Kroon maait zijn gras als het circa 28 centimeter lang is en stapt van de trekker
om de stoppellengte van 5 centimeter na te meten. Zijn machines zijn allemaal
afgeschreven en zijn broer helpt mee met inkuilen. Zo drukt hij zijn kosten. 

Pedro Kroon,
Loenersloot (UT)
60 koeien
8.580 kg melk/koe/jaar
4,48 % vet
3,69 % eiwit
Klei
26,5 ha gras
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