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.

Handvaten om
de graslandproductie
te verbeteren
Sinds 2013 zoekt Koeien & Kansen naar mogelijkheden om
de ruwvoerproductie te verbeteren onder het motto ‘Naar
een productieslag voor ruwvoer’. De aanpak is doelgericht:
evalueren van de bestaande ruwvoerproductie om toe
te werken naar een haalbaar geachte, hogere productie.
Met de bodemcheck – ontwikkeld
door het Louis Bolk Instituut en
Wageningen UR – beoordeel je systematisch je bodem aan de hand
van kringloopcijfers, kuil- en bodemanalyses en de bodemconditiescore
in het veld.
Toegevoegde waarde van kuil- en
bodemanalyses
Kuiluitslagen van gras laten zien wat
bodem en bemesting voor grasgroei
betekenen. Vooral de samenstelling
van elementen in de eerste snede
kan een indicatie zijn voor noodzaak
tot veranderingen in bemesting en
bodembeheer. Hetzelfde geldt voor
(uitgebreide) bodemanalyses. Daarbij

zijn de streefwaardes verschillend per
grondsoort.
Bodemconditiescore
Bij het beoordelen van de bodemkwaliteit worden zes onderdelen onderscheiden: organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur,
waterhuishouding en beworteling.
Organische stof en bodemchemie
worden al meegenomen bij de beoordeling van de bodemanalyses. De
andere vier onderdelen worden beoordeeld in de bodemconditiescore.
Ervaringen op K&K bedrijven
De bodemkwaliteit is op enkele
Koeien en Kansenbedrijven geïnven-

Checklist voor kuil- en bodemanalyses en de Bodemconditiescore
Kengetal

Streefwaarde

Graskuilanalyses 1e snede
P-gehalte g kg ds

> 3,5

K-gehalte g per kg ds

25-35

S-gehalte g per kg ds

> 2,2-4,0

Fe-gehalte mg per kg ds

< 1000

Bodemanalyse grasland
pH, NLV, P-plant beschikbaar, P-AL en K-getal:

zie www.bemestingsadvies.nl

SLV

> 20

Bodemconditiescore
Gewasbedekking, beworteling, verdichting
ondergrond, regenwormen, bodemstructuur,
organische stof (kleur), aantal gekleurde vlekken,
plasvorming, scheuren en spoorvorming/
vertrapping:

zie www.mijnbodemconditie.nl

Nieuw Logo Koeien & Kansen
In januari 2000 verscheen de eerste Koeien & Kansen-nieuwsbrief.
Halverwege de jaren 2000 werd KTC
De Marke officieel het proefbedrijf van
Koeien & Kansen. Om dit ook in het logo
duidelijk te maken werd een onderdeel
van het logo van De Marke, namelijk de
kringlooppijlen, geïntegreerd in het logo
van Koeien & Kansen. In 2007 verscheen
de Nieuwsbrief van Koeien en Kansen
met het nieuwe logo en in een frisse
nieuwe huisstijl. Nu, 9 jaar later, is Koeien & Kansen bezig met nieuwe
thema’s, zoals de BedrijfsWaterWijzer en Productieslag. Daarnaast is er
ook veel veranderd in de stand der techniek van websites en andere
digitale middelen. Dus werd het tijd voor een wijziging van het Koeien
& Kansen-logo. De kringloop is met de kleur oranje geïntegreerd in het
logo, zoals ook het kringloopdenken is geïntegreerd in Koeien & Kansen.
Dit logo is breed te gebruiken.
Marry van den Top, Wageningen UR

tariseerd. Eerst aan de keukentafel
om de cijfers van kuil- en bodemanalyses te ontrafelen en vervolgens het
veld in met een spade. Op elk bedrijf
konden wel actiepunten worden
benoemd. Dit varieerde van gericht
zwavel en/of kali (bij)bemesten op
enkele percelen tot het telen van grasklaver op percelen met lage NLV. Maar
ook (te) hoge S- en K-waardes werden geconstateerd in graskuilen. Dit
kan nadelig zijn voor de diergezondheid. Ook andere nuttige kengetallen
van de kuil- en bodemanalyses werden onder de loep genomen. Zoals
Molybdeen (Mb). Een te hoog gehalte
kan negatieve gevolgen hebben voor
Cu-absorptie.
Daarna werd gemeten op percelen
die gekozen waren op basis van de
aandachtspunten van het betreffende
bedrijf. De bodemconditiescore werd
vervolgens in verband gebracht met
de opbrengstwaarnemingen. Was
een lage gewasopbrengst een gevolg
van een slechte bodemkwaliteit?

En dankt een productief perceel
zijn hoge gewasopbrengst aan een
goede bodemkwaliteit? Helaas gaat
dit vaak niet direct op. Toch blijft
inzicht in de bodemkwaliteit zinvol
om het bodem- en gewasmanagement te verbeteren. De combinatie
van ‘kille cijfers’ aan de keukentafel
en het observeren van de bodem in
het veld inspireert tot nadenken en
acties tot verbeteringen.
Conclusie
De checklist voor kuil- en bodemanalyses en de waarnemingen onder
de zode aan de hand van de bodemconditiescore bieden waardevolle
aanknopingspunten voor de veehouder om de gewasproductie te verhogen door maatwerk in de bemesting en het beheer van de bodem.

Jouke Oenema en Koos Verloop
Wageningen UR,
Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut

Sorghum: gewas met
Nederlandse toekomst?

Nieuw
verschenen

Sorghum is wereldwijd een vaak geteeld gewas. De plant
kan goed tegen droogte. Het gewas is (sub)tropisch en komt
vooral voor rond de evenaar. De Marke gaat er dit jaar mee
experimenteren. In Noord Europa wordt sorghum vrijwel
niet geteeld, maar dit gewas heeft een aantal aantrekkelijke
eigenschappen die ook voor Nederland interessant zijn.

Rapport nr. 76: Inpassen van
maatregelen ter reductie van
gasvormige emissie in bedrijfsvoering van melkvebedrijven.
Auteurs: Roselinde Goselink,
Léon Šebek, Gerjan Hhilhorst,
Aart Evers en Michel de Haan.

Door klimaatverandering stijgt de
temperatuur en krijgen we meer droge
perioden. Onder die omstandigheden
groeit sorghum beter door dan gras
en mais. De ideale bodemtemperatuur voor sorghum ligt boven de
18 °C en de vochtbehoefte is slechts
2/3 van die van mais. Wanneer mais
door droogte stilvalt gaat sorghum
gewoon verder. De beworteling van
sorghum is zeer intensief en diep
en kan een lichte bodemverdichting
doorbreken. Dat is gunstig voor het
gehalte aan organische stof en de
bodemstructuur.

De samenstelling van voer uit sorghum is ook anders. Kuil van de
gehele plant bevat minder zetmeel
maar meer suiker dan maïskuil. Suiker
is van belang voor de conservering en
geeft een smakelijk product.
De eerste waarnemingen in Nederland laten zien dat sorghum onder
normale omstandigheden qua opbrengst in de buurt komt van snijmais. Dit is voor De Marke reden
om te gaan experimenteren met dit
gewas. We zaaien diverse rassen met
diverse zaadhoeveelheden. Op een
strook van 3.500 m2 zijn inmiddels
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de eerste rassen ingezaaid.
We willen natuurlijk liever geen droge
zomer. Maar mocht dat toch het geval
zijn, dan kunnen we zien welke voordelen sorghum ons kan bieden!

@Koeien&Kansen
Januari 2016
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Rapporten zijn gratis te
downloaden van de website.
Zwier van der Vegte, Wageningen UR

Secretariaat Koeien & Kansen
Postbus 338
6700 AH Wageningen
T (0317) 48 01 77
info@koeienenkansen.nl

De nieuwsbrief is gratis aan te vragen bij
het secretariaat. Overname van artikelen
is toegestaan mits voorzien van duidelijke
bronvermelding.

