SPECIAL WINTERRANTSOEN

Eiwitarme graskuil

maakt winterrantsoen een last ig
De variatie in kuilkwaliteit is in geen jaren zo
groot geweest als dit jaar. Er waren namelijk
verschillende maaimomenten van de eerste
snede en een neerslagoverschot in de
zomer. Het is daarom een flinke puzzel om uit
te komen op een adequaat energie- en
eiwitniveau in het winterrantsoen.
TEKST GRIETJE DE VRIES
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en koud voorjaar en een natte meimaand leidden
tot grote verschillen in het maaimoment van de
eerste snede. Waar het sommigen gelukt is om
eind april de eerste snede binnen te halen, hebben andere veehouders vanwege neerslag moeten wachten tot
begin juni. In mei is het een enkeling gelukt om op de
zeldzame droge dagen gras te oogsten, maar voor vrĳwel
heel Nederland en Vlaanderen was er die maand te veel
neerslag en soms ook te weinig gras om met de maaimachine aan de slag te gaan. ‘In mei was het gras op
een gegeven moment op, veel veehouders hebben zelfs
de koeien binnen moeten halen’, vertelt Dirk van den
Heuvel, voeradviseur bĳ De Samenwerking in het westen
van Nederland. ‘Wat er aan gras in april en begin mei is
geoogst, is heel minimaal en dat is wel erg uitzonderlĳk.

veeteelt OKTOBER 2021

VT10-special voeding.indd 32

07-10-21 09:46

toch weinig energie en eiwit en daarnaast hebben die kuilen
meer ruwe celstof.’

Enorme variatie in kwaliteit
Gemiddeld gezien over Nederland concludeert ook Eurofins
Agro dat er weinig energie en eiwit in de voorjaarskuilen zit.
Maar ook in de zomerkuilen zit vanwege de kou en neerslag
een eiwitgehalte van ongeveer 140 gram per kg droge stof.
Onderling zĳn de verschillen groot. ‘Al met al zĳn de kuilanalyses een grote wolk van gegevens. Er is lastig een gemiddelde uit
te halen, dat verschilt echt per maaimoment’, zegt Kristian de
Boer, voeradviseur in Noord-Nederland bĳ Agrifirm. ‘Dit jaar is
het meer dan ooit een jaar waarin we echt per individueel bedrĳf moeten kĳken hoe we op een passend rantsoen komen.’
In Vlaanderen is eenzelfde patroon zichtbaar, waar ook drie
maaimomenten zĳn terug te zien in de kuilanalyses. ‘In sommige regio’s is hier in mei, juni en juli evenveel neerslag gevallen als we normaal in een jaar krĳgen. Qua opbrengst mogen
we daarom nog niet klagen. Behalve in de overstromingsgebieden is de voorraad redelĳk aangevuld. Maar er is een erg grote
variatie in kwaliteit, omdat het gras pas laat ging groeien en
daarna vanwege neerslag moeilĳk was te oogsten’, ziet Eddy
Decaesteker, melkveeadviseur bĳ Inagro in het westelĳke deel
van Vlaanderen. ‘We zien meer kuilen met een energieniveau
van onder de 900 vem dan daarboven.’

Natte kuilen smakelijk houden

il

st ige puzzel
Op 31 mei barstte de eerste snede eigenlĳk pas los, een
zware snede met veel structuur.’
In Noord-, Oost- en Zuid-Nederland leek het in mei in de
week van Hemelvaart eerst goed te komen. Hierdoor
ging een deel van de veehouders het land op om te maaien. ‘Richting Hemelvaart waren de weerberichten wisselend. Wie toch de gok nam, heeft vaak een flinke bui
in het gras gekregen. Kuilen uit die week hebben soms
een drogestofgehalte van 20 procent of lager’, vertelt
Rob Rutgers, voeradviseur in Oost-Nederland bĳ ForFarmers. ‘Maar de veehouders die vóór mei het land op
konden, die hebben echt goed spul weten te bemachtigen.’ Dat ziet ook Johan Absil, voeradvsieur bĳ Voergroep Zuid in Zuid-Nederland. ‘Het was een lichte snede,
maar wel een van superkwaliteit. In latere kuilen zie je

De voorjaarskuilen zĳn dus in te delen in een klein aantal
kuilen van vóór 1 mei, over het algemeen een lichte snede die
vrĳ snel de koe passeert, maar die qua voederwaarde goed is.
Een groter deel van de veehouders heeft een natte eerste snede
uit mei met gemiddeld een drogestofpercentage van 25 procent en weinig suiker, maar wel met een vem-gehalte van 972.
Volgens de cĳfers van Eurofins Agro bevatten deze kuilen ook
een hoger boter- en melkzuurgehalte, waardoor ze minder
smakelĳk kunnen zĳn en slechter conserveren. De gemiddelde
voederwaarden van de voorjaarskuilen zĳn terug te vinden in
tabel 1, op pagina 34.
‘De heel natte kuilen zĳn als het goed is inmiddels aangebroken, want ze worden nooit helemaal stabiel. Hoe langer je
wacht, hoe minder de voederwaarde en de smakelĳkheid is’,
meldt Rob Rutgers van ForFarmers, die in Oost-Nederland ziet
dat 35 procent van de eerste snede in de week van Hemelvaart
is geoogst. ‘Over het algemeen lukt het wel goed met die kuilen. Smakelĳkheid en voeropname zĳn het belangrĳkste, wat
met een aanvulling van droge, traag verteerbare producten
goed haalbaar is. Het grootste nadeel van natte kuilen is dat
het frisse er snel af is, wat de smakelĳkheid en uiteindelĳk de
voeropname niet bevordert.’
Volgens Decaesteker zĳn de natte kuilen dankzĳ inkuilmiddelen nog redelĳk op smaak gekomen. ‘De smakelĳkheid is bĳ
natte kuilen een kritiek punt. Door de vorming van boterzuur
gaan de kuilen stinken en melkzuur in de kuil maakt het ook
niet beter. Probeer maar eens melk te halen uit voer dat de
koeien niet lusten. Door inoculanten te gebruiken bĳ deze
kuilen, is het smaakverlies in veel gevallen beperkt gebleven.’

Op zoek naar balans
De kuilen die twee tot vier weken later werden gemaakt, eind
mei en begin juni, hadden het tegenovergestelde probleem.
‘Door de verhouting die is opgetreden begin juni, zie je dat de
kuilen lastiger waren dicht te rĳden, waardoor de droge kuilen
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vem (/kg ds)

dve (g/kg ds)

895
889
922
925

53
54
57
58

Noord-Nederland
Midden-Nederland
Zuid-Nederland
Vlaanderen

oeb (g/kg ds) droge stof (g/kg)
29
31
38
35

398
411
347
376

re totaal (g/kg ds)

vcos (%)

suiker (g/kg ds)

153
145
137
155

76,8
74,5
71,7
78,8

74
69
67
94

Tabel 1 – Gemiddelde voederwaarde van voorjaarsgraskuilen per regio (bron: Eurofins Agro Nederland en België)

broeigevoelig zijn. Dat is wel echt een aandachtspunt
en vraagt om een goede uitkuilsnelheid. Maar de
grootste uitdaging bij de droge junikuilen zit in de
voederwaarde’, vertelt De Boer. ‘De voederwaarde
van deze kuilen is lager, zowel in vem als in ruw
eiwit. Er zijn kuilen met minder dan 130 gram ruw
eiwit, al is de spreiding ook hierin erg groot.’
Met de kwaliteit kuilen die op het erf liggen, lijkt dit
jaar een proefjaar te worden voor de plannen van
Schouten om vanaf 2025 een rantsoen met maximaal
160 gram ruw eiwit per kg droge stof te voeren (zie
kader op pagina 35). Iets scherper voeren op eiwit
hoeft volgens De Boer geen probleem te zijn. ‘De balans tussen penseiwit en pensenergie moet goed zijn
voor een optimale benutting van ruw- en krachtvoer.
Met te veel pensenergie die in korte tijd beschikbaar
komt, is er kans op pensverzuring. Met te weinig pensenergie wordt het eiwit niet goed benut. De eiwitarme
kuilen vragen dus om een passend energieniveau,
maar ook dat is niet vanzelfsprekend in de kuilen dit
jaar. De vraag is: hoe houden we de melk eronder?’

speling. ‘Mocht je genoeg graskuil op voorraad hebben, dan kun je ervoor kiezen om de mais als mks
te oogsten, zodat je een energierijker product kunt
voeren. De droge stof en structuur zitten wel in de
droge graskuil.’
De interesse voor mks en ccm is volgens Rutgers dit
jaar dan ook duidelijk groter. ‘We komen niet aan
het eiwitniveau dat we graag zouden zien, maar er is
met de mais wel iets te compenseren voor energie.
De maiskwaliteit is naar verwachting erg gewoon.
Het aandeel stengel is relatief groot en met gewone
kolven is er daarom sprake van een verdunning van
het zetmeelgehalte. Maar ook hier is weer grote variatie, we komen kolven van 150 gram tegen, maar
ook kolven van 300 gram.’
Bij het oogsten geeft Decaesteker nog als tip mee om
de hakselgrootte af te stemmen op de structuur van
de graskuilen. ‘Bij droge kuilen hebben we al te maken met een lage verteerbaarheid, daar kan best

Combineren om te compenseren
Proberen te combineren, dat wordt de grootste opdracht, denkt Dirk van den Heuvel van De Samenwerking. ‘In de zomerkuilen is nog redelijk wat eiwit
gewonnen in West-Nederland, daar halen we de 165 g
eiwit per kg droge stof wel, zoals het nu lijkt. En het
herfstgras zal ook nog wel iets kunnen compenseren
van het lage eiwit van het voorjaar. Je zou kunnen
overwegen om een mengkuil te maken van de verschillende snedes.’
Door droge kuilen te combineren met natte kuilen en
vice versa, moet enige balans in het rantsoen te behalen zijn, denkt Van den Heuvel. ‘Maar dat is niet overal het geval. Veel veehouders zullen moeten bijsturen,
ook met energie, vooral als er hoofdzakelijk gras in
het rantsoen zit. Je wilt wel boven de 900 vem uitkomen, maar lukt dat ook? De vraag is dan of aankopen
van energierijk (kracht)voer genoeg opbrengt aan
melkproductie om de momenteel hoge voerkosten te
kunnen terugverdienen. Of dat je genoegen moet
nemen met een lagere melkproductie. Maar dat hangt
helemaal van de melkprijs af’, aldus Van den Heuvel.
Volgens Johan Absil van Voergroep Zuid is stalvoeren
een optie om in het najaar nog wat eiwit in het verse
gras te benutten. ‘Zo kun je met vers gras de eiwitopname nog iets compenseren. Sommigen lukt dat, maar
anders kom je al snel uit op bijsturen met krachtvoer
of grondstoffen. Het is dit jaar optimaliseren, niet
voeren om de laatste liter melk eruit te krijgen.’

Meer energie uit mais
Wie toegang heeft tot meer energie met bijvoorbeeld
mais, heeft volgens Van den Heuvel nog wat extra
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Stapsgewijs richting 160 gram ruw eiwit in het rantsoen
In juli werd bekendgemaakt dat demissionair
minister Schouten richting 2025 het ruweiwitgehalte in het melkveerantsoen stapsgewijs
wil terugdringen naar maximaal 160 gram
ruw eiwit. Dat klinkt bekend in de oren, een
dergelijke rantsoenmaatregel wilde Schouten in 2020 ook doorvoeren om stikstofuitstoot te reduceren. Het grote verschil is
echter dat de maatregel toen specifiek om
krachtvoer ging en nu draait om het totale
rantsoen. Daarnaast wordt de 160 gram ruw

eiwit zover bekend geen absolute norm voor
iedere melkveehouder, het doel is een gemiddelde op jaarbasis voor de hele sector.
Dit zou inhouden dat bijvoorbeeld een hoog
eiwitgehalte in weidegras gecompenseerd
kan worden met lagere eiwitgehalten in
andere maanden. Het sectorniveau wordt
bepaald op basis van gegevens van CBS,
die op hun beurt de gegevens baseert op
gras- en maiskuilcijfers van Eurofins Agro en
stikstofgehaltes in mengvoer van Nevedi.

fijner gehakselde mais bij om het geheel iets vlot te
trekken. Bij een natte kuil is het daarentegen juist
verstandig om grover te hakselen en zo meer structuur in het rantsoen te krijgen. Het kan net dat kleine verschil maken voor een gebalanceerd rantsoen’,
verwacht Decaesteker.
In Zuid-Nederland verwacht Absil mais van gemiddelde kwaliteit te oogsten. ‘We gaan uit van 980 vem,
waarmee goed is te voeren. Het belangrijkste is dat we

Volgens de minister zal het stapsgewijs verlagen naar 160 gram ruw eiwit er niet voor
zorgen dat de diergezondheid in gevaar
komt. Afgesproken is dat er dit jaar nog gestart wordt met veevoerpilots waarin groepen van (gangbare) melkveehouders laten
zien wat de gevolgen zijn voor het bedrijfsresultaat, de diergezondheid, het dierwelzijn,
de bodem en het klimaat. De uitwerking van
deze pilots moet nog gebeuren.

dit jaar weer genoeg hebben kunnen oogsten na meerdere jaren ruwvoertekort’, zegt Absil. Vrijwel overal
geldt dat er een flinke voervoorraad is aangelegd,
behalve in de gebieden die te maken hadden met overstromingen in juli. Sommige veehouders hebben
sindsdien maar weinig kunnen oogsten. ‘De beste
raad is toch echt voorraad en die hebben we gelukkig
weer. Verder wordt het dit jaar echt maatwerk per
bedrijf om het best haalbare rantsoen te krijgen.’ l

Het gras dat dit voorjaar
is ingekuild, varieert flink
in drogestofgehalte
en voederwaarde
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