Koeien & Kansen werkt aan een toekomst voor schone melkers. Het project is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR
en adviesdiensten. Op verzoek van het ministerie van EZ en ZuivelNL toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en
milieuwetgeving onder praktijkomstandigheden en ondersteunt het de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan. De resultaten van Koeien & Kansen
vindt u op: www.koeienenkansen.nl. Voor vragen kunt u mailen naar: info@koeienenkansen.nl.

‘Productieslag’ zoekt
verbeterpunten binnen percelen
Het doel van project ‘Productieslag’ is het verbeteren van de
ruwvoerproductie. Een belangrijke ambitie is het gat tussen
de potentiële productie en de praktijkproductie te verkleinen
en uiteindelijk te dichten. Dit gat wordt veroorzaakt door
omstandigheden die niet optimaal zijn. Maar welke zijn dat?
interessant is het om te bekijken of
je de perceelskaarten kunt gebruiken
om de inzet van meststoffen te optimaliseren. Om de effecten van extra
kali op gras of grasklaver in beeld te
brengen heb je normaliter een venster nodig of moet je een perceel in
twee delen knippen die verschillend
behandeld worden. In de praktijk
gebeurt dat maar zelden omdat het
lastig uitvoerbaar is. Reflectormeters
bieden de mogelijkheid een kali trap
aan te leggen zonder noodzaak
de velden apart te oogsten. Dit zal
zeker niet vanzelf gaan, maar de
eerste tests met een product van de
AGleader (www.agleader.com) zijn
veelbelovend.
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De uitdaging is om die vraag per
bedrijf te beantwoorden. Het is niet
zeker dat we hierbij nog steeds kunnen uitgaan van grove vuistregels.
Daarom gaat De Marke de grasgroei volgen met gewassensoren.
Deze sensoren zenden licht in een
bepaalde golflengte uit en ontvangen het gereflecteerde licht. Het verschil wordt gebruikt om de ‘NDRE
index’ te bepalen, die een indicatie
geeft van de grasgroei. Binnen percelen ontstaat een vlekkenkaart met
lagere, gemiddelde en hoge grasgroei. De effecten van droge plekken
en verdichte plekken komen in beeld.
Een voorbeeld hiervan is te zien op
de foto die gemaakt is op een voetbalveld. Herkenbaar zijn de plekken
waar schaduw de groei beperkt en
waar de bodem verdicht is door
intensieve betreding. Maar zeker zo

Zwier van der Vegte, Koos Verloop,
Gerjan Hilhorst, Jouke Oenema
Wageningen UR

Guido van Hoven over productieslag
Koeien & Kansen boer Guido van
Hoven: “Ik wil graag weten hoeveel
gewas waar staat. We hebben nu
eigenlijk geen inzicht. Je kunt 10%
verschil in opbrengst niet met het
blote oog zien, maar het maakt wel
veel uit. Je oogst nu al het gras in

één keer en kunt alleen berekenen
hoeveel er gemiddeld staat. Dat betekent ook dat je alleen generiek kunt
bemesten. Als je weet wáár op het
perceel je voer niet zo goed groeit,
kun je daar grondmonsters uitvoeren
en precisiebemesting toepassen. We

doen nu alles op gevoel; als je met
cijfers werkt zit je dichter op de bal en
kun je veel nauwkeuriger zijn.”

De Marke levert groen
gas aan het net
Sinds begin dit jaar staat er op de KTC de Marke een biogasopwerkingsinstallatie van Bio-up. Dit systeem kan biogas opwaarderen naar groen gas van aardgaskwaliteit. Daarnaast is een
invoerstation geplaatst door Liander, de netwerkbeheerder. Het
testen van de installatie is afgerond en het leveren begonnen.
De Bio-up is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie die, rendabel
en op kleine schaal, biogas kan
opwaarderen naar groen gas. Deze
installatie is geplaatst door CCS uit
Deventer. Het is de eerste draaiende
installatie in Nederland. Waarschijnlijk
kan de gaswasser na de testperiode
op De Marke blijven staan, zodat we
blijvend groen gas kunnen produceren en leveren. Hiervoor is SDE subsidie verkregen. Een primeur voor de
Achterhoek: het is voor het eerst dat
er groen gas ingevoerd wordt op een
lagedruk-gasnet.

Werking gaswasser
Biogas bestaat voornamelijk uit
methaan, CO2, zwavel en water. Om
van biogas groen gas te maken moeten CO2, zwavel en water verwijderd
worden. De geteste installatie is in
staat om het CO2 en de zwavel in het
biogas tegelijk en onder lage druk af
te vangen via een wasvloeistof. Dit
is een nieuwe, innovatieve methode.
De wasvloeistof kan hergebruikt worden. Hierdoor liggen de gebruikskosten waarschijnlijk lager dan bij de
bestaande technieken.
Zwier van der Vegte
KTC De Marke
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