Achtergrond

7 tips voor het voeren
van veel vers gras
Op Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld wordt beweid zodra het weer het toelaat. Hier wordt niet
gestuurd op de hoogste melkproductie maar op een maximale grasbenutting en op gezonde koeien.
In dit artikel een aantal tips van Frank Lenssinck, directeur van het centrum.

TIP 1.

Tip 2.

In hartje winter staan de koeien

Een veelvoorkomend probleem

stal. Als je de koeien vlak voor het
naar buiten gaan een portie mais

Tip 3.

Tip 4.

Als de koeien naar huis lopen voor

Voeren wat het grasland op dat

kort op stal, maar zo gauw het
kan, gaan ze weer naar buiten.
Met wat geluk is dat half februari.

betreft de niet-grazende koe. Als
het de koe niet zint in de wei,
gaat zij bij de draad staan wachten.

voorzet, kun je ervan uitgaan dat
ze in de wei niet gaan grazen.
De grootste fout die boeren maken,

de melkbeurt, lopen ze rustig in
één lange lijn achter elkaar aan.
Bij opjagen ontstaat een druppel-

moment voortbrengt, bij goed
en slecht weer, betekent dat een
schommelende melkproductie

Op VIC Zegveld wil men ook het
beetje gras dat er staat, in de koe

Tot de boer haar komt halen. Hoe
meer tijd het dier verdoet met

is hun dieren met een volle pens
het land insturen. Zodra koeien

vorm, waarbij de dieren elkaar op
de tenen trappen. Opjagen veroor-

voor lief moet worden genomen.
Dat levert financieel meestal meer

hebben. Niet de hoeveelheid gras
die er staat is leidend, maar de

wachten, hoe minder zij graast en
hoe minder melk zij geeft. Op VIC

bijgevoerd worden, gaan ze bij
de draad wachten totdat ze weer

zaakt gemakkelijk kreupele koeien.
De koe voorop is de ‘big boss’.

vertrappingsschade aan de
bodem. Om dat te verminderen
wordt de ene helft van het koppel

Zegveld drentelen de koeien niet
bij de draad. Dit komt, volgens
Frank Lenssinck, doordat de dieren

voor een lekkere hap de stal in
kunnen. Op Zegveld krijgen de
koeien ’s nachts niets te vreten.

Stopt zij, kijk dan wat de reden is,
maar begin de groep niet van
achterop op te jagen.

overdag geweid en de andere
helft ’s nachts.

zo veel mogelijk volledig worden
beweid en er terughoudend wordt
omgegaan met bijvoeren in de
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staan.” Zie ook tip 2 over bijvoeren.

Tip 6.
Benut de periode tussen 4 uur

de hele dag te grazen, worden
uitgeselecteerd. Via de fokkerij

In Ierland halen boeren een

’s middags en 8 uur ’s avonds
om te weiden. Uit onderzoek is
gebleken dat koeien tussen deze

wordt gestuurd op koeien met
een vlakkere melkproductie, met
een piek op 30 tot 40 liter. In het

graslandbenutting van wel 95
procent. Elke dag een nieuwe

tijden het meeste gras vreten. Dat
is logisch aangezien het gras op

koppel lopen veel Jerseykoeien,
die lijken een hogere gras-

op dan de productieverliezen
compenseren met dure bijvoeding.

strook gras aanbieden is het beste
beweidingssysteem voor een hoge

dat moment de meeste suikers
bevat.

benutting te hebben in verhouding
tot hun lichaamsgewicht. Boven-

Lenssinck: “Veel boeren gaan
bijvoeren om aan de liters te
komen, maar realiseren zich niet

grasbenutting. Bij grote koppels
gaat het al gauw om stripgrazen,
waarbij het koppel dagelijks een

Tip 7.

dien tellen ze in de Kringloopwijzer voor 0,7 koe mee.

Zij liggen daardoor rustig de hele
nacht in de ligboxen. Zij weten

wat die extra liters kosten. Bovendien bereik je hiermee dat de

strip gras leegvreet en daarna
weer wordt opgestald.

een veestapel die past bij een
hoog aandeel gras in het

immers dat zij toch niets krijgen.

koeien het gras vaker laten

Tip 5.

Op VIC Zegveld is gekozen voor

rantsoen. Koeien die het niet lukt
januari 2016
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