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Onderzoek

Samen vers gras voeren is goedkoop
Het voeren van vers gras in de zomer op stal
moet goedkoper kunnen. Daarom rekende
het netwerk ‘Vers en Veilig in de Pens’
verschillende voermethoden door voor een
bestaand bedrijf van 120 melkkoeien waar
een rantsoen van vers gras, snijmaïs, natuurhooi en aardappels wordt gevoerd. Dan
blijkt dat samen voeren met de buren tot
een flinke kostenbesparing leidt.
Arbeids- en machinekosten bij elkaar geteld,
blijkt het voeren van vers gras tijdens de
zomerperiode samen met twee bedrijven het
goedkoopst. De kosten komen uit op 8.500
euro. Dat is 600 euro minder dan de gangbare
manier van zomerstalvoedering waarbij de
veehouder zelf het gras maait en voor het
voerhek verdeelt. Dat komt vooral doordat de
drie bedrijven hun machines kunnen delen
en doordat één persoon het gras maait, de
snijmaïs en het natuurhooi haalt en dit op
alle drie bedrijven doseert. Wel merkten de
onderzoekers dat het samen voeren meer tijd
vraagt doordat er tussen de verschillende
bedrijven heen en weer gereden moet worden.
Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat de arbeidskosten op het bedrijf met 120 melkkoeien per
weideseizoen 4.950 euro bedragen. De overige

kosten komen dus voor rekening van de
machines, waarbij wel aangetekend moet
worden dat het totale machinepark op de
drie bedrijven flink kan inkrimpen.

• Grijpgraag
De onderzoekers van Wageningen UR
vergeleken het samenwerkingsverband met
de gangbare manier van werken – waarbij
de melkveehouder twee keer per dag het gras
maait met een frontmaaier en het tegelijkertijd met een opraapwagen laadt en daar later
nog snijmaïs en natuurgras aan toevoegt –
onder meer met een voerschuif die het voer
iedere keer naar het voerhek brengt. Dat
scheelt iedere dag 10 minuten werk; hij hoeft
nu niet meer met een bezem het voer naar
het voerhek te vegen. De mechanisatiekosten
stijgen echter wel met 1.000 euro per seizoen.
Daarnaast keken de onderzoekers ook naar
de vooral in Frankrijk populaire grijpgraag.
Dat is een grijper met bestuurderscabine die
aan een rail aan het dak van de stal over de
voergang beweegt en vers gras, snijmaïs en
natuurgras uit een tussenopslag haalt en voor
de koeien deponeert. Dat betekent wel dat je
nog steeds iedere dag twee keer vers gras
moet maaien maar wanneer je dat doet, dat

Lagekostenbedrijf wil
korter melken

maakt niet meer zoveel uit. Daarnaast moet
de veehouder nog een paar keer per dag maïs
en natuurgras naar een nieuw te bouwen tussenopslag brengen. Daar staat tegenover dat
de voergang smaller gemaakt kan worden. Er
hoeft immers geen trekker met doseerwagen
meer op de voergang te komen.

• Summerfeeding erg duur
Verder keken de onderzoekers nog naar
summerfeeding, waarbij de koeien de hele dag
kuilvoer krijgen, maar ook naar samen voeren. Wat arbeid betreft, bleek de grijpgraag
het goedkoopste systeem. Op het bedrijf met
zijn 120 melkkoeien zou je daar per weideseizoen maar 2.760 euro aan kwijt zijn. Maar
met alleen de arbeidskosten ben je er niet. De
grijpgraag vraagt immers om een investering
van 40.000 euro. Zodat dit systeem met een
kostenpost van 11.800 euro per weideseizoen
nog relatief duur is. Dat maakt deze manier
van voeren niet tot de duurste. Dat is summerfeeding. Niet alleen heb je er veel arbeid voor
nodig, de loonwerkkosten die het inkuilen
met zich meebrengt, is hoog. Daardoor
komen de totale werktuigkosten en arbeidskosten uit op 22.300 euro.

Uit onderzoek van ASG in het veenweidegebied bleek bloten van een perceel najaarsgras tot
een hogere grasopname te leiden. Het is echter nog verstandiger het gras te klepelen.

Klepelen geeft betere benutting
najaarsgras dan bloten
Koeien vreten het meeste najaarsgras van
percelen die geklepeld zijn. Ze weiden het
perceel dan schoner af dan wanneer de bossen
eerst gemaaid, gebloot of onbehandeld zijn.
Dat blijkt uit onderzoek van de Animal
Sciences Group (ASG).
In de veenweidegebieden hebben veel melkveebedrijven te kampen met een slechte
benutting van najaarsgras. Dit wordt veroorzaakt door met name de vele grassen met een
lage voederwaarde. Die vormen een dichte
zode en dat levert in het najaar een muffe
ondergrond op. Koeien vreten dat gras niet
graag, wat leidt tot hoge beweidingverliezen
en een lagere melkproductie. De Animal
Sciences Group onderzocht of de benutting
van najaarsgras verbeterd kan worden door de
percelen te bloten, waarna nog 8 cm stoppel
bleef staan, te maaien met een 6 cm stoppel of
te klepelen. In dat geval bleef een stoppel van
slechts 3 à 4 cm staan. Uit de berekeningen
van ASG blijkt dat na ongeveer 150 beweidingsuren de grashoogte na klepelen met 5,0 cm is
afgenomen. Maai je het gras met een cirkelmaaier, dan vreten de koeien er 4,6 cm van af.
Bloot je het perceel, dan vreten ze 4,1 cm en
doe je niets dan vreten ze er nog maar 3,4 cm
vanaf. Klepelen is dus het best, wil je het
najaarsgras goed benutten.
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Het Lagekostenbedrijf op de Waiboerhoeve
in Lelystad werkt samen met melkmachineleverancier Dairymaster aan het verkorten
van de melktijd. Door een hoogliggende
melkleiding te installeren, het vacuüm te
verhogen en de daarbij behorende tepelvoeringen te monteren, verwachten onderzoekers en Dairymaster dat per melkbeurt
ongeveer 10 minuten valt te besparen.
Dat past goed in de strategie van het
Lagekostenbedrijf, want naast een lage
kostprijs, was het altijd de doelstelling om
de totale arbeidstijd op 50 uur per week te
houden. Doordat de veestapel de afgelopen
jaren flink groeide, was dat niet altijd haalbaar. Zo bleek dat gemiddeld 42 procent
van de totale arbeidstijd aan het melken
werd besteed. Momenteel kijken onderzoekers hoeveel tijd de inmiddels geïnstalleerde melkinstallatie daadwerkelijk
bespaart.•

• Groot verlies
Toch is er een nadeel. Bij een even lange groeiduur leidt klepelen namelijk tot de laagste
drogestofopbrengst bij het inscharen van het
vee in de vervolgsnede. Doordat je zoveel gras
afmaait, geeft klepelen ten opzichte van
bloten een opbrengstverlies van maar liefst
50 procent. Als na klepelen een vervolgsnede
950 kg drogestof aan gras bevat, nemen koeien
hiervan nog netto 925 kg drogestof op. Dat
is een verlies van 3 procent. Bij een gebloot
weiland geldt dat koeien van de 1.880 kg
drogestof in een vervolgsnede nog 1.701 kg
drogestof kunnen opnemen. Een verlies van
10 procent. Die 7 procent winst ten opzichte
van bloten weegt echter niet op tegen de
50 procent opbrengstverlies van klepelen.
Er blijft immers een kortere stoppel over.

• Bloten heeft weinig effect
Uit het onderzoek blijkt ook dat bloten maar
weinig effect heeft op de hergroei van bossen.
Na het bloten groeien die duidelijk sneller
dan bij de andere maaimethoden. De bossen
op een perceel dat niet gemaaid was, zijn
blijven staan en vertonen zelfs geen verschil
in ontwikkeling met bossen na bloten.
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