BIETEN SAMEN INKUILEN MET MAÏS

Feedbeet
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oedkoper voe
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“Met voederbi
voederbieten kan je krachtvoeder
voederbie
uitsparen. D
Door ze op te nemen in het
rantso stijgen het vet- en eiwitgehalte
rantsoen
de melk”, vervolgt Jan Van Cauwenvan d
berghe. “Vroeger reageerden melkveebe
houders sceptisch op de stijging van het
vetgehalte, maar sinds het afschaffen van
de melkquota is dat voorbehoud wegge-
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Met voederbieten kan je
krachtvoeder uitsparen en de
smakelijkheid van je rantsoen
verhogen.
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oien is. Ook de EPD-behandeling
(early plant development) draagt daar
volgens hem aan bij. “Daardoor is de
opkomst heel gelijkmatig. Een stof in de
coating rond de zaadjes zorgt ervoor dat
de zaden sneller uit kiemrust komen van
zodra die stof in aanraking komt met
water. Doordat ze niet schietergevoelig
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zijn, kunnen ze ook vroeger gezaaid
worden dan gewone voederbieten. Je kan
ze tegelijk met de suikerbieten zaaien in
maart. Momenteel hebben we de rassen
Cindy KWS en Debby KWS in ons aanbod.
Die laatste is tolerant tegen rhizoctonia.
Dat is heel relevant voor de melkveehouderij, aangezien die ziekte vaak aanwezig
is in de bodem van percelen waar veel
chmaïs en gras wordt geteeld. We verwachten nieuwe rassen in de toekomst. We
oederbie
rbiezagen dit jaar al dat het areaal voederbiee
ten is gestegen, onder meer door de
tste wordt
verplichte derde teelt.” Datt laatste
es, die het melkmelk
bevestigd door Dirk Maes,
et zijn zoon Bram
Bra
veebedrijf samen met
el zijn we pulpgebruikers.
pulpgebruike
leidt. “Traditioneel
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Zoals steeds bij het inkuilen van maïs
rijden tractoren met silagewagens af en
aan. Ook zorgt een trekker voor het
verder openspreiden en aandrukken van
de maïs. Tijdens de demo was er echter
een extra tractor die voor- en achteraan
was uitgerust met een bietensnijder. Die
zorgde telkens voor een laag bieten
tussen de lagen maïssilage.
Jan Van Cauwenberghe van KWS vertelt
dat men de fijnheid van de snippers kan
regelen. “Sommigen verkiezen fijne
snippers, omdat die beter zouden verteren. Anderen vinden dat er dan te veel
sapverliezen zijn. Aan de andere kant is
dat niet echt een probleem wanneer de
maïs droog genoeg is.”
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Bietenveredelaar KWS organiseerde onlangs enkele inkuildemonstraties met hun
KWS Feedbeet, een ander type van voederbieten. We gingen de werkzaamheden
bekijken bij melkveehouders Dirk en Bram Maes op het Orgelveld in Aalter.
– Patrick Dieleman
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Om meer bieten te kunnen verwerken in minder bewegingen draagt de tractor 2 bietensnijders.
De bietensnijder spreidt een egale laag gesneden bieten uit over de maïs. De grootte van de
stukken kan je regelen. 3 Nadat een maïslaag is gelost, wordt die opengespreid en aangedrukt
door een derde tractor..
2
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vallen. Ik wil benadrukken dat het zeker
niet de bedoeling is om de maïs te vervangen door voederbieten. Het is een aanvulling die ook smaak bijbrengt, waardoor de
opneembaarheid van de kuil verbetert.”
Jan ondersteunt zijn verhaal met enkele
resultaten van proeven. We onthouden
vooral dat de kostprijs van voederbieten
per kVEM goedkoper is dan die van grasof maïskuil. Dit werd ook gesteld door
Daniël De Brabander en Johan De Boever
van ILVO in hun artikel over de waarde van
voederbieten in het melkveerantsoen (zie
Management&Techniek 5 van 13 maart).

Bewaring
De bieten kunnen bewaard worden door
ze in te kuilen samen met maïs of eventueel met gras en stro. Dat stro moet dan
de sapverliezen opvangen. KWS stelt een
verhouding van 1 ha voederbieten voor
4 ha maïs voorop. Ook al hebben de
KWS-rassen volgens KWS een lage
grondtarra, toch blijft aanhangende grond
een aandachtspunt. Om die te verlagen
kan men de bieten reinigen vooraleer ze
te versnipperen.
Bij de familie Maes toonde VDW constructie uit Waarschoot naast de gedragen bietensnijders ook een gedragen

Het reinigen van de bieten voor het snijden zorgt ervoor dat err minder aarde in de kuil
kui komt.

bietenreiniger (foto boven) aan het werk
op de frontlader. “We hebben ook een
gedragen combinatie met een trommel
el
en een snijinstallatie”, vertelt Andyy Van
de Walle van VDW Constructie. “Vooral
Voorall
grotere melkveehouders mett een mengmeng
wagen hebben interesse in
n ons stationair
werkend alternatief, dat
at per uur grote
grotere
volumes kan verwerken.
rken. De hydraulische

or kan worden a
motor
aangedreven met de
de tractor.”
hydrauliek van d
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Men kan de bieten
ook los in een kuil
bewaren en telkens de bieten reinigen die
nod heeft. “Dankzij het hoge drogemen nodig
stofg
stofgehalte
bewaart de Feedbeet beter.
M
Ma
Maar
als je ze in een loods bewaart, neem
je best je voorzorgen tegen de vorst”,
besluit Jan Van Cauwenberghe. Q

Om hun 30-jarige
ge samenwerking
samenwerki te vieren (1986-2016), hebben HARDI en JOSKIN DistriTECH

ZEER AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN voor u klaar, inclusief op de HARDI modellen.

Tel: 04 377 35 45
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www.distritech.be
Ons doel: 100% tevreden klanten
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Navigator 5000
met DeltaForce boom
(2,55 m bij het transport)
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