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Clementt startte zijn u
uiteenzetting met een lesje economie (zie
kader). Vol
Volgens he
hem maken we in landbouweconomie de fout
om te vee
veel op d
de marktomstandigheden en goedkope oplossinn te focus
gen
focussen. “Dat is ook de manier waarop politici te gang
van zaken
aken beïnvloeden, bijvoorbeeld door subsidies te geven. In
Nieuw-Zeeland zijn de subsidies al 20 jaar afgeschaft in de
landbouwsector. Die is er momenteel de meest performante
sector van de economie.”
Om de productiviteit van grasland te illustreren toonde Clement
cijfers van een Welsche studie op 12 bedrijven met hoogproductief grasland. Van 2011 tot 2013 produceerden de gangbare
bedrijven gemiddeld 10,9 ton droge stof/ha, de biobedrijven
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haalden 8,0 ton. Gemiddeld bedroeg de productiekost 97 GBP
(zowat 125 euro), terwijl de waarde ongeveer 197 GBP/ton is,
het dubbele dus. Die return on cost is volgens Patrick Clement
veel hoger bij gras dan bij andere voedergewassen.

Nieuw-Zeelandse melkveehouders
telen meer gras, voederen meer
gras en voederen beter gras.

Snel ronddraaien
Patrick Clement vertelde dat Nieuw-Zeelandse melkveehouders hun gras vroeger maaien dan hun Europese collega’s.
Daardoor halen ze meer droge stof per ha met een hogere
energie-inhoud. Dat laatste is te verklaren door de manier
waarop raaigras groeit. Op het moment dat het grasplantje zijn
vierde blad vormt, begint het initiële blad al af te sterven. “Wie
iets later maait, oogst daardoor ook een gedeelte van mindere
kwaliteit. In Nieuw-Zeeland oogsten de beste melkveehouders
2 ton droge stof gras/ha meer dan de minst goede. Ze benutten
dit gras zorgvuldig.”
Het zijn de veeartsen die de melkveehouders stimuleren om
gibberellinezuur in te zetten, omdat beter gras de conditie van
de koe en ook de melkproductie ten goede komt. De koeien zijn
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Patrick Piessens, technisch adviseur akkerbouw en grasland
van Nufarm, belichtte de eerste ervaringen in Nederland. In
2015 werd voor een equivalent van 3000 ha product verkocht.
“We volgden met een team de effecten van dichtbij op bij 39
veehouders met 300 ha grasland. De visueel geschatte meeropbrengst lag rond de 450 kg droge stof/ha in één maaibeurt.
Ondertussen beschikken we over grashoogtemeters die de
metingen in 2016 zullen objectiveren.”
Proeven, onder meer bij de vakgroep Toegepaste biowetenschappen van UGent in Bottelare, wezen uit dat het gewas in
groei moet zijn en goede groeiomstandigheden moet hebben.
Een gewaslengte van 10 tot 15 cm is optimaal. Afhankelijk van
de maaihoogte en de weersomstandigheden is dat 2 tot 7 dagen na de maaibeurt. “Wanneer je te vroeg behandelt kunnen
de gibberellines niet werken, omdat er nog te weinig gewasactiviteit is. Behandel je te laat dan heeft de grasplant zelf al
voldoende gibberellinezuur gevormd.”
Er is in Nederland maar één behandeling per jaar toegelaten.
Daarmee zijn verschillende strategieën mogelijk: voor de
eerste snede, om die te vervroegen, ofwel erna om de tweede
eede
snede te vervroegen. Sommige melkveehouders willen net de
laatste snede vervroegen, om die in betere omstandigheden
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Dé totaaloplossing voor
onkruidbestrĳding in de
maïsstoppel!

DE HEERSER
VAN HET VELD!
Unieke formulering
Zeer snel regenvast
Toegevoegde waarde op doorlevende
onkruiden (o.a. haagwinde)
www.nufarm.com/belu

Kyleo® is een geregistreerde merknaam van Nufarm. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Nederlandse ervaringen
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ook sneller drachtig. Ondertussen wordt de techniek toegepast op 20 tot 25% van het grasland. Men gebruikt de gibberellines om de rotatie van het omgaand weiden te versnellen.
Doordat het gras sneller hoog genoeg is, kunnen de melkveehouders enkele percelen onttrekken aan de beweidingscyclus
en die maaien. “Het gibberellinezuur wordt vooral gebruikt om
het maaiseizoen te vervroegen, maar ook om het te verlaten.”
Patrick Clement besloot met een oude wijsheid, die hij opdeed
tijdens zijn landbouwstudies: “Zorg dragen voor het land is als
zorgen voor een baby: hou zijn gezicht schoon (geen onkruid),
zijn buik gevuld (bemesting) en zijn billetjes droog (drainage).”
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