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Geen teelt is zo onlosmakelijk verbonden met de rundveehouderij als gras. De grasopbrengst en -samenstelling vertelt ieder jaar het verhaal van het afgelopen teeltseizoen. De
gevolgen van de droogte laten zich in de betrokken grassnedes voelen, zowel in kwantiteit als kwaliteit. De mogelijkheid om via een doordacht beheer meer eiwit van de
eigen velden te halen, maakt de oeroude teelt misschien
moderner dan ooit. Zelfs voor bedrijven waar beweiding
door de evolutie geen gangbare praktijk meer is, kan vers
gras een verschil maken in rantsoen en voederkost.

22

Boer&Tuinder • 25 februari 2021

Dossier

nd

Grasgroei 2020
in beeld

bo

In het demonstratieproject ‘Lerend netwerk Grasland-boeren’ verzamelen de Hooibeekhoeve en Inagro kengetallen rond graslandbeheer. Zowel
op West-Vlaamse als Antwerpse melkveebedrijven werd de grasgroei van
elf maaiweides wekelijks opgevolgd tijdens het groeiseizoen 2020.
Wat vertelt ons dat over de graskwaliteit van vorig jaar?

In de Kempen was er vanaf de eerste
snede al een groot verschil in maairitme. Op één bedrijf werd in het begin
van het seizoen beregend. Hierdoor
kon het bedrijf voor half juli vier snedes
oogsten, terwijl er op een ander bedrijf
slechts twee werden gemaaid.

ht
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ijken we naar het maairitme,
dan zien we dat bij de WestVlaamse en een deel van de
Antwerpse percelen de eerste snede
min of meer op hetzelfde moment
werd genomen, namelijk eind april. De
tweede snede volgde pas op zo’n zeven
weken na de eerste snede. Met intervallen van telkens ongeveer een maand
zat het maairitme in de zomer wel op
schema. De meeste bedrijven zijn er in
geslaagd om een goede (meestal vijfde)
najaarssnede binnen te halen.

Grasgroei
Via wekelijkse opvolging van de grashoogte volgden we het verloop van de
grasgroei (zie figuur 1). De normale
verwachting voor grasgroei vertoont ->
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Figuur 1. Verloop grasgroei in 2020
Aan de hand van een Tempexmeter (vijf bedrijven in West-Vlaanderen) en
een plaatmeter (zes praktijkpercelen in de Antwerpse Kempen) werd de
drogestofopbrengst via grashoogtemeting bepaald.
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Eiwitgehaltes eerste snede
ondermaats

250
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g/kg droge stof
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Wat zegt de
temperatuur
som?

Hoe maken we de start van het
seizoen 2021? We komen net uit
een winterprik. Enkel op die
percelen waar de bodemcondities
het toelaten, kan er al mengmest
worden gereden. Ervaring leert dat
hoe vroeger dat kan gebeuren, hoe
sneller de grasgroei op gang komt.
Mengmest heeft immers tijd en
temperatuur nodig om te
mineraliseren.
De eerste kunstmestgift geef je best
vanaf een temperatuursom van 250
à 300. De afgelopen vijf jaar werd
deze grens bereikt tussen 9 februari
en 9 maart. Momenteel (15 februari) zit de temperatuursom op
slechts 143,8 in Retie en 149,5 in
Beitem. Nog even geduld dus.
Kan je vroeg kunstmest strooien,
geef dan zeker je eerste kunstmestgift in twee fracties. Voor een goed
eiwitgehalte in je gras geef je dan
best je tweede fractie zo’n drie
weken voor het maaien.
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Start graslandseizoen
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Suikerrijk gras is
smakelijk, maar laat
zich moeilijker inpassen
in het rantsoen.

ht

Er werden monsters genomen van het
verse gras om het verloop van de voederwaarde in het seizoen op te volgen.

We focussen in dit artikel vooral op ruw
eiwit en suiker. Het bekende tegengestelde patroon van eiwit en suiker valt
meteen op. Wat we echter niet verwachten, is dat het suikergehalte hoger
uitkomt dan het eiwitgehalte. In maart
is dit te verklaren door de zonnige
dagen en koude nachten. Half mei zien
we dit opnieuw. Door de droogte kon
het gras geen stikstof opnemen en was
het eiwitgehalte ondermaats. Wel
bevatte het gras veel suiker. Dat is goed
voor de smakelijkheid, maar deze kuilen
zijn vaak moeilijker inpasbaar in het
rantsoen. Bovendien moet het misgelopen eiwit worden gecorrigeerd via extra
soja of eiwitkern. De beregende percelen vertoonden wel hoge ruweiwitgehaltes. Dat zorgde voor meer eiwit van
eigen land en een grotere stikstofexport
via het gras. n

Bo

een piek eind mei, begin juni. In de
zomerperiode volgt er een lichte dip in
de grasgroei om daarna terug licht te
stijgen, totdat de grasgroei stagneert in
het najaar. Engels raaigras kan op de
piek begin mei tot meer dan 120 kg DS/
ha/dag groeien. De grasgroei is ook
hoger naarmate het gras langer is.
In april startte het seizoen met een
snelle groei. De stijgende temperatuur
na de winter en voldoende vocht in de
bodem zorgden voor een eerste groeispurt. Eens de vochtreserves op waren
en het droog bleef in april en mei was
de grasgroei zeer ondermaats. Van
zodra er weer vocht beschikbaar kwam
in juni, herpakte de groei zich. Maar tijdens de hittegolf in augustus viel de
grasgroei nagenoeg weer volledig stil.
Ook begin september lag de groei onder
de verwachting. Wel bleef het gras
enorm lang doorgroeien en werd er nog
laat in het najaar ingekuild.
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Figuur 2. Verloop van ruweiwit- en suikergehalte in vers gras
Gemiddelde voor West-Vlaamse en Antwerpse graspercelen en van de twee
geïrrigeerde percelen.
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De Hooibeekhoeve en Inagro zullen
dit jaar voortwerken aan een lerend
netwerk rond grasland. Ben je
geïnteresseerd om hieraan deel te
nemen en te leren van je collega’s,
meld je dan aan via lcv@provincieantwerpen.be.

Enkele tips
voor een maximale grasgroei in
1 Zorg
het voorjaar door tijdig – maar bij

bo
en
er

Bo

Weet dat bij een laag
ruweiwitgehalte in je gras (door
droogte of beperking in
kunstmestgift) het suikergehalte des
te hoger zal zijn.

Vers gras in de stal
vraagt omvattende
aanpak

© TWAN WIERMANS
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Weet dat grasgroei maximaal is bij
langer gras, dus net voor het maaien.
Iets later maaien betekent meer
opbrengst per snede, maar minder
snedes. Laat je echter in de eerste
plaats leiden door de kwaliteit van
het gras. Indien je je kostprijs per kg
DS (droge stof) wil beperken, kan je
afwegen om vooral in het najaar iets
langer te wachten met maaien.

© IVAN DE CLERCQ
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goede bodemomstandigheden – te
bemesten. Droge zomers doen het
zwaartepunt van de bemesting meer
naar het voorjaar verschuiven. Met
voldoende klaver in je grasland kan
je de stikstofkunstmestgift in de
zomer overbodig maken en je
droogtetolerantie verhogen.

“Grasteelt, ik vind dat plezierig, ik doe dat graag”, glimlacht melkvee
houder Bart Jochems van de Wetschothoeve in Vlimmersen (Beerse).
Dit jaar krijgt het gras een nog prominentere rol op zijn melkveebedrijf.
Voor het eerst zal hij een vol groeiseizoen de koeien op stal vers gras
voederen, het zogenaamde ‘zomerstalvoederen’. Met een fors lagere
voederkost de productie toch op peil houden, is het doel.
Ivan De Clercq

V

orig jaar waagde Bart al de
sprong. Na de eerste snede
ingekuild te hebben, voerde hij
zijn koeien voor de rest van het seizoen
vers gras bovenop het gemengde rantsoen. “Na nog geen volledig seizoen is
het echt nog te vroeg voor definitieve
conclusies”, blijft Bart voorzichtig.
Maar de investering in een nieuwe
maaiwagen toont wel dat de melkvee-

houder in zijn hoofd de klik heeft
gemaakt.

Niet de finesse
Bart baat samen met zijn vrouw Karin
en schoonbroer Raf Verheyen een
gespecialiseerd melkveebedrijf uit.
Samen met een medewerker melken ze
een 250-tal koeien in een 2x10 visgraat 50°, waarvan er 140 koeien drie ->
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Tijd verliezen,
maar ook winnen

Naast voordelen zijn er ook nadelen.
Zo kruipt er elke dag werk in. ’s Avonds
wordt het ‘rantsoen zonder gras’ (met
onder andere mais, maismeel, perspulp
en tarwegistconcentraat) uitgereden
voor de koeien. Daarop komt er een
portie vers gras. De volgende dag wordt
het voeder voor het hekken enkel aangevuld met gras. Gras dat elke dag vers
van het land gehaald wordt, en zelfs
meerdere keren. Daar kruipt tijd in,
maar Bart relativeert. “Als je inkuilt,
moet je ook maaien, schudden, harken,
oprapen, in- en uitkuilen, in de mengwagen verwerken en uitrijden. Als je
dat bijna allemaal kunt overslaan, win
je ook tijd.” Een aanschuifrobot zorgt
ervoor dat er altijd gras voor de dieren
ligt.
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“Gras beheren voor
zomerstalvoederen is
een stiel apart.”
26
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Wie koeien meer gras wil laten eten,
komt bij zomerstalvoederen uit. De
redenering dat koeien meer kg droge
stof gras eten als het eerst ingekuild is,
houdt volgens Bart geen steek. “Het
tegendeel is waar. Mijn koeien eten
méér kilogram drogestof gras vers dan
in een rantsoen waarbij het eerst ingekuild is. Koeien hoeven het gras niet te
grazen, maar enkel naar binnen te werken; dat maakt een verschil.”

Bo

Stabiliteit in het rantsoen is een van
die voordelen van het op het stal houden van de koeien. Het ingekuilde gras
dat de koeien kregen, kwam bovendien
uit een lasagnekuil, wat op het vlak van
stabiliteit nog bijkomende voordelen
geeft. “Ik ben altijd een fan geweest van
gras in het rantsoen. In een slecht seizoen kan de kwantiteit tegenvallen,
maar de kwaliteit blijft meestal overeind. Naar reststikstof is gras een erg
veilige teelt; een eigenschap waarmee
de mestwetgeving nog te weinig rekening houdt, vind ik. De mogelijkheid
om veel eiwit van eigen bodem te
halen, past bovendien in het streven
een circulaire economie.”

De koe kiest gras

korter gemaaid gras op te rapen en
perst ook vaak het gras in de wagen,
met negatieve gevolgen voor de kwaliteit.” Ook het gras uit de mengwagen
houden, behoudt de kwaliteit beter.
“De waslaag rond het gras moet worden bewaard. Het kan het verschil
maken tussen gras dat drijft of zinkt in
de pens.” Het gras driewekelijks kort
maaien kost wellicht wat productie,
maar zorgt voor een betere uitstoeling.

Effen en propere percelen
Gras beheren voor zomerstalvoederen
is een stiel apart. Elke drie weken kom
je terug op hetzelfde perceel. Bijbemesting moet meteen hierna gebeuren,
want de volgende maaibeurt komt er
snel aan. Als je kort maait, moeten de
percelen er ook heel effen bijliggen.
“Een snede van een perceel met molshopen zorgt in een lasagnekuil hooguit
voor een iets hoger ruw asgehalte. Bij
het voederen van vers gras is dat uitmiddelen er niet en verlies je onmiddellijk productie.”
Ook andere factoren kunnen een effect
hebben op de kwaliteit van het gras en
dus op de melkproductie van die dag.
“Mijn ervaring was dat de productie bij
een mindere graskwaliteit wat durfde
zakken, maar dat die ook weer vlot hernam. Ik heb het afgelopen jaar niet veel
minder liters gemolken, maar wel
goedkoper.”

en

Fan van gras

De melk van het bedrijf gaat naar Arla,
dat bij ons en in de buurlanden alleen
VLOG-melk (zonder ggo-grondstoffen
geproduceerd) wil ophalen. Ook dat is
makkelijker met een rantsoen dat
vooral op gras gebaseerd is. VLOG-vrij
krachtvoeder is immers prijzig.

er

keer daags gemolken worden. “We
doen daarbij ook een beroep op een
aantal losse melkers. Wie drie keer
daags wil melken, moet hulp durven
inroepen, anders hou je het niet vol”,
zo is de ervaring.
De huiskavel groeide niet mee met het
aantal koeien. Beweiden was dus geen
optie meer. “Ik had niet het gevoel dat
ik de finesses van het beweiden echt in
de vingers had. Bovendien zag ik ook
wel de voordelen van het op stal houden van koeien”, aldus Bart.

Maaiwagen
Vorig jaar werkte Bart nog met een
opraapwagen. Sinds dit jaar kiest hij
voor een maaiwagen van het Ierse
Grass Tech. “Een maaiwagen kan het
gras kort maaien en gooit dit onmiddellijk bovenop in de wagen. Een
opraapwagen heeft het moeilijk om

Kort op de bal spelen
Voorwaarde is dat je als boer je koeien
en je grasland van nabij opvolgt. “Je kan
niet wachten tot het ureumgehalte in
de melk stijgt om vervolgens je rantsoen aan te passen; dan ben je veel te
laat. Je moet snel kunnen reageren en
weten welk gras je in de wagen hebt.
Alles speelt een rol: graslengte, kleur,
het perceel, regen, zon …
Vervolgens moet je hierop meteen
kunnen inspelen met onderdelen van
de rest van het rantsoen, zoals het
tarwegistconcentraat of wat koolzaad.
Je moet én de koeien én je gras goed

Koeien doen het goed
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De koeien reageerden vorig jaar goed
op het rantsoen met vers gras in de
stal. De productie van ongeveer
10.500 liter per koe bleef overeind, en
op het vlak van diergezondheid,
vruchtbaarheid en uitval liep het goed.
En dat terwijl het rantsoen in het
groeiseizoen eenvoudiger en goed
koper kon, met géén eiwitkern meer, en
ook minder mais en pulp. Het is
afwachten wat de volgende seizoenen
brengen. Eén zwaluw maakte de lente
niet, maar dat er potentieel in zit, daar
is Bart alvast van overtuigd. n
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“Je moet snel kunnen
reageren, en weten welk
gras je in de wagen hebt.”

co

opvolgen. Dat is niet voor elke boer
weggelegd en ook ik wil hier nog verder
in groeien.”

Beregening

Percelen blijven vier jaar gras vooraleer
ze gescheurd worden. Gezien het vele
berijden, kiest Bart voor mengsels met
iets meer diploïde rassen. In het voorjaar start Bart met maaien vanaf de
prille eerste groei. Ook om op die
manier groeitrappen te vormen, zodat
niet alle gras er op hetzelfde moment

is. Dit jaar wil Bart starten met het
beregenen van het gras, om de productie in tijden van droogte op gang te
houden. “Ook om bemesting te laten
werken, heb je altijd water nodig. Al
vind ik dat je vooral vroeg in het groeiseizoen moet kunnen bemesten. In de
nazomer is dat altijd minder ideaal.”
Vorig jaar was het een droge zomer,
maar kon er laat op het seizoen nog
gras worden gemaaid. Bart haalde op
6 december het laatste gras van het
land.

© FAMILIE JOCHEMS
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De koeien reageerden volgens Bart Jochems vorig jaar goed op het
rantsoen met vers gras in de stal.

Het maaien start van zodra het gras begint
te groeien. De GrassTech-maaiwagen maait het
gras en gooit dit onmiddellijk bovenop
in de wagen.
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1. Precisielandbouw is niet
nodig, kuilstalen wel

bo

5. Maai je gras kort
Gras dat langer is dan 15 cm laat zich
moeilijk injecteren. Vanaf 5 mei is maandelijks maaien een must. Dat geeft meer
eiwit, maar ook meer droge stof. Het
klopt dat lang gras meer gras voortbrengt dan kort, maar het laat na het
maaien een gele stoppel achter. En die
kost meer kilo’s dan vroeger maaien.
“Alles wat in het voorjaar groeit, kan in
de zomer niet verdrogen”, vatte Mark de
Beer nogmaals samen waarom je in het
voorjaar kort op de bal moet spelen.
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6. Laat de zon in je gras

© TWAN WIERMANS

2. KAS is voor in het voorjaar niet voldoende
‘Veel, vaak en vroeg’, dat is het motto van
Mark de Beer bij bemesting van grasland, waarbij ‘veel’ vooral op het zwavelen kaligedeelte slaat. Het maakt meteen
ook dat kalkammonsalpeter (KAS), dat
geen zwavel of kalium bevat, ongeschikt
is als meststof in het voorjaar, al kan het
later in het seizoen wel zijn nut hebben.

Mengmest werkt beter met water. “Bij
elke vier delen mengmest één deel water
toevoegen”, zo adviseert Mark de Beer.
Dunnere mest laat zich makkelijker
injecteren. Dat zorgt voor minder
ammoniakvorming en meer werkbare
stikstof. In proeven geeft aanvullen met
water een duidelijke meeropbrengst, die
het extra rijden rendabel maakt. Het vermijdt ook versmering en mestkorsten in
het gras die in de kuil kunnen belanden.

en

Vroeger was er ‘natuurlijke’ zwaveldepositie op de velden vanuit de industrie en
het autoverkeer. Dat is veel verminderd.
Bijna alle gronden kunnen een aanvullende zwavelbemesting gebruiken. Het
zorgt voor hogere stikstofopbrengst en
betere eiwitkwaliteit; overweeg het dus.
Ook een extra kalibemesting bovenop
mengmest kan een grote impact hebben. Maar ga niet blind kali toepassen.
Het is een kringloop. Veel kali op het
veld betekent veel kalium in de kuil, en
dus ook in de koe en in de mest. Daar
moet je vervolgens weer in je bemestingsplan rekening mee houden.
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Als het kan is het mooi meegenomen,
maar gras is een te laag saldogewas om
er precisielandbouw voor in te schakelen. Veehouders moeten zich concentreren op de basis en die is terug te vinden
in de kuilanalyses. Ten opzichte van de
stikstof (g/kg) zal de hoeveelheid kalium
in de kuil zich op ongeveer 100% bevinden, en fosfor en zwavel tussen 10 en
15%. In diezelfde verhouding moet je
deze nutriënten dus ook aan je veld aanbieden, of corrigerend werken.

3. Zwavel en kali komen
niet (meer) uit de lucht
vallen

4. Beste toevoegmiddel
voor mengmest is water

er

Ivan De Clercq

“Met KAS in het voorjaar ben je dief van
je eigen portemonnee”, was Mark de
Beer stellig.

Bo

“In de grasteelt gaat het niet om
theelepeltjeswerk”, aldus Mark de
Beer van Groeikracht, het Nederlands onafhankelijk adviesbedrijf
voor ruwvoerteelt. Tijdens twee
webinars die Boerenbond voor zijn
leden in februari organiseerde,
deelde hij zijn visie voor een succesvolle ruwvoederteelt. We distilleerden zes adviezen die je komend
seizoen mee in overweging kan
nemen voor je grasteelt.

nd

Zes adviezen voor een goede grasteelt

Later op de dag maaien, geeft meer zonlicht in het gras en dus meer suikers. Al
zijn de dagen voorafgaand nog bepalender. “Ga niet na enkele regendagen direct
maaien. Zorg ervoor dat het gras een of
twee dagen zonlicht heeft gezien en dit
heeft kunnen bufferen. Als je dat doet, is
het tijdstip van maaien op de dag zelf al
van ondergeschikt belang.” n

