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“Afgelopen donderdag moest 85 procent
van de eerste snede nog worden geoogst”,
schetst Jeroen van der Post, die samen
met zijn vader Loon- en Verhuurbedrijf L.L.
van der Post & Zoon BV runt. In de mooie
dagen die volgden, nam dat percentage
in rap tempo af. “Mooi werk, maar
met uitdagingen.”

De ondernemer heeft binnen zijn klantenbestand
meerdere melkveehouders die meedoen aan de
Topkuil-competitie, onder wie ook Bert Vergeer
uit Bodegraven, de winnaar van 2019 en de nummer drie van 2020. “Maar niet alleen zij, ook andere veehouders zijn - als ik het vergelijk met een
aantal jaren geleden - steeds serieuzer bezig met
het winnen van goed gras.”
Het helpt dan niet dat het gras op veel plaatsen te
lang - houterig en te grof- is geworden. “Maar ook
het gras dat we al voor de regen zijn gaan maaien,
was geen tien”, zegt Van der Post reflecterend op
de vijftien procent die voor de regen werd geoogst. Dat het gras te lang is geworden, levert ze
direct extra werktijd op. “Je capaciteit loopt wel
met twee of drie hectare per uur terug”, aldus Van
der Post. Ook kwamen de machines meerdere keren vast te zitten in de te natte ondergrond. Een
verrassing, want de grond en het gras leken mooi
opgedroogd te zijn.
Het zijn tropendagen voor Van der Post en de vijftien medewerkers die samen met zpp’ers en met
gehuurd materiaal vier oogststreinen aan de gang
houden. “Het liefst zou ik 24 uur doorgaan, maar
daar hebben we de mankracht niet voor. Nu stoppen we rond een uur of twaalf. Zelf was ik bijvoorbeeld gisteren nog zo laat balen aan het maken”,

zegt de ondernemer, die enorm geniet van de tijd
op de trekker. “Maandag kreeg ik ook nog te maken met vijf kapotte machines, waaronder een
hakselaar. Dan neemt de stress snel toe en is het
bijna niet leuk meer”, geeft hij aan. De medewerkers genieten vooral. Het is druk, maar dit soort
pieken vormen ook de charme van het werk.
Kijkend naar het gras en de kwaliteit wordt meteen zichtbaar wat het effect is van het grillige
weer. Zo begon de oogst in nat gras, dat overal aan
bleef plakken. Nu worden de dagen echter steeds
warmer, wat er in combinatie met de wind en de
opgedroogde grond in resulteert dat het gras al
snel te droog wordt. Dat is ook op de foto’s te zien.
“Nu moet het gras eigenlijk alweer sneller na het
maaien worden gehakseld of in balen verpakt,
anders neigt het alweer naar hooi. Dat maakt het
weer lastig om er een mooie kuil van te maken.”
Het heeft ook gevolgen voor de inzet van kuilmiddel, dat nu in negentig procent van het gewas
wordt ingezet. “Sowieso hangt de dosering af van
het gewicht en dus hebben we er nu meer van
nodig”, stelt Van der Post vast. Dat het kuilmiddel,
Magniva Platinum, een positief effect heeft op
het voer, daarvan is hij overtuigd. “Vooral in het
gras dat ik nu tegenkom.”
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