GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER VERGEER

‘Draagkracht

moet komen uit de zode’
Met een grasmat van gemiddeld zeker twintig
jaar oud toch een topkuil maken. Het lukt
Bert Vergeer door een heel precies graslandmanagement en veel oog voor de bodem.

naam Bert Vergeer
plaats Bodegraven
leeftijd 56
aantal melk- en kalfkoeien 62
aantal stuks jongvee 24
grondgebruik 38 ha grasland
rollend jaargemiddelde 9.973 4,13 3,44
eiwit van eigen land 65 procent

TEKST FLORUS PELLIKAAN

A

an water geen gebrek in het Zuid-Hollandse Bodegraven. Meters brede sloten scheiden dikwijls
smalle en lange percelen van elkaar. Zo ook bij
Bert en Mieke Vergeer. Ondanks deze op het oog misschien onhandige natuurlijke perceelsgrenzen, is het
voor de melkveehouders geen belemmering hun graslandmanagement goed uit te voeren. ‘Mais verbouwen
hebben we in het verleden wel gedaan, maar valt niet

Inspiratietips van Bert Vergeer
– Ook een oude grasmat kan topkwaliteit gras leveren.
– De bodem is een belangrijke factor in graskwaliteit.
– Zoek plezier in het werk door erkenning voor resultaten.

mee. Bovendien hadden we het idee dat de bodem door
het omzetten nog sneller daalde. Dus zijn we volledig
aangewezen op gras.’ Een nadeel vindt Vergeer dat niet,
want melken van gras en krachtvoer lukt prima. ‘We
gaan voor een topkwaliteit gras, maar niet door graslandvernieuwing. Dat hebben we de laatste negen jaar
niet meer gedaan.’

Koolstof voeren verbetert bodem
Een belemmering voor goede resultaten is het oude grasland niet. Afgelopen jaar won Vergeer de verkiezing
Topkuil en dat met grasland dat gemiddeld zeker twintig jaar niet is vernieuwd. De winnende kuil scoorde
958 vem, 58 dve, 33 oeb, 142 ruw eiwit en 79,5 vcos, al
telt ook het verhaal hoe de kuil gemaakt en gevoerd
wordt mee in het oordeel van de jury.
Vergeer schrijft de goede kwaliteit ruwvoer op het conto
van een aantal keuzes. ‘We gebruiken al een aantal jaar
de vloeibare kunstmest PowerBasic. Dit zorgt voor een
heel goede dve/oeb-verhouding in het gras en het gewas
blijft langer rechtop staan. Ook voeren we al jaren koolstof in het rantsoen. Dat werkt bufferend in de pens,
zorgt voor homogenere mest die minder stinkt en de
koolstof komt de organische stof in de bodem en het
bodemleven ten goede.’
Ook de 25 ooien met bijbehorende lammeren zijn een
belangrijke schakel in het verbeteren van de grasmat. Ze
bestrijden onkruid en slechte grassen en zorgen voor
een dichtere grasmat. ‘In dit gebied is draagkracht de
grootste uitdaging en daarvoor moet je een goede zode
hebben. Een nieuwe grasmat is wat opbrengst betreft de
eerste twee jaar beter, maar daarna wordt dat ook minder en heeft een oude grasmat voordelen in draagkracht.
Daarom focussen we maximaal op de bodem- en zodekwaliteit door structuurschade te voorkomen.’
Vorig jaar zijn de melkveehouders begonnen met het
leveren van Planet Proof-melk. De eigen prestaties meten met collega’s geeft Bert Vergeer plezier in zijn werk.
‘Er zijn veel dingen tegenwoordig niet leuk en je moet
voorkomen dat je jezelf daaraan gaat storen. Daarom
zijn dergelijke verkiezingen een leuke stimulans om
dagelijks extra goed je best te doen.’ l
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