INSPIRERENDE BOER GRAS IN KOUD KLIMAAT

naam Juha Kantoniemi
woonplaats Ähtäri in Finland
bedrijf 331 melkkoeien en 260 stuks jongvee
jaarproductie 3,4 miljoen kg melk, 12.000 kg
melk per koe

landoppervlakte 466 ha, waarvan 268 ha
grasland, 170 ha met granen, 20 ha natuurland
en 8 ha braak

‘Door kou

maar drie snedes’
‘Het grasseizoen in Finland loopt van eind
april tot oktober. De meeste grotere bedrijven kuilen al hun gras in. Mais telen
lukt hier niet, het groeiseizoen is met 120
dagen in het noorden tot 180 dagen in het
zuiden te kort. De grasteelt is dus erg
belangrijk voor de Finse melkveehouderij.’
‘Op ons bedrijf vullen we het kuilrantsoen
aan met stro, koolzaad, een zelfgemaakt
mengsel van tarwe, gerst en haver, roggemeel, ureum, mineralen en een eiwitrijk
bijproduct van een distilleerderij.’

Begin juni eerste snede

‘Zo’n 240 hectare van ons gras gaat de
sleufsilo’s in. We telen een combinatie van
Engels raaigras, timothee, lange en korte
festuca en witte en rode klaver. Begin juni
maaien we de eerste snede. Door de kou
halen we maar drie snedes van het land.
De jaarlijkse drogestofopbrengst varieert
van 8.000 tot 12.000 kilo per hectare.’
‘Voor een snede nemen we grasmonsters.
Die analyseren we om de perfecte balans
te vinden tussen het drogestofpercentage
en de hoeveelheid eiwit. Wanneer de
twee variabelen elkaar kruisen, maaien
we het gras. Ook maken we vakjes in
percelen om de plantdichtheid te meten.
Zonodig zaaien we door.’

Geen premie voor weidegang

‘Weidegang is niet echt een item in Finland. Mijn zuivelcoöperatie Valio draait
een programma waarin we door het voldoen aan bepaalde eisen iets meer kunnen krijgen voor de melk, maar weidegang zit daar niet bij in. Wel adviseert
Valio ons deelweidegang voor het imago.’
‘Wij gebruiken 28 hectare land om het
jongvee en de droge koeien te weiden,
goed voor de gezondheid en het welzijn.
De melkkoeien blijven tegenwoordig op
stal, omdat we te weinig land om het bedrijf hebben.’
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