Warme kuil kost geld
Opwarming van kuilen en broei vormen steeds vaker een probleem.
Het verlies aan voer en voederwaarde kan oplopen tot duizenden euro’s
per bedrijf. Meer aandacht voor het inkuilen is dus noodzaak.
Tekst en foto’s: Herman Krebbers (DLV Plant)

D

e laatste jaren wordt er steeds
droger product ingekuild, blijkt
uit de monsteranalyses van BLGG.
Het valt melkveehouders op dat de kuilen
ook sneller warm worden en gaan broeien.
Dat levert verliezen op. Op een bedrijf met
30 hectare grasland waar je jaarlijks 60 hectare inkuilt met een opbrengst van ongeveer 3.000 kg drogestof per hectare komt er
netto 160 ton drogestof aan kuilvoer, ofwel
zo’n 400 ton gras in de kuil. Onderzoek geeft
aan dat er gemakkelijk 5 tot 10 procent
conserveringsverlies op kan treden door
broei. Dit is grofweg 20 tot 40 ton product.
Kost een goede kuil ongeveer 23 euro per
ton dan bedragen de directe conserveringsverliezen 500 tot 1.000 euro per jaar.
Daarnaast treden er nog verliezen op door
verminderde opname van het voer, extra
voerverliezen en lagere benutting van het
voer door het vee. Kortom, door kwalitatief
optimaal in te kuilen kan een gemiddeld
bedrijf met broei in de kuil al gauw duizenden euro’s verdienen. Hoe groot het broeiprobleem daadwerkelijk is bracht het
Praktijknetwerk veehouderij ‘Nieuwe
wegen benutting Ruwvoer’ begin april in
kaart. In de kuilen van achttien melkveehouders in Flevoland die aan het netwerk
deelnemen werden temperatuurmetingen
uitgevoerd. Uit deze metingen blijkt een
groot verschil tussen de kuilen onderling te
bestaan. Onderzoekers van WUR-ASG en
DLV bepaalden de temperatuur van de kuil
vanaf de voorzijde op een diepte van 10, 25,
50 en 100 cm in de kuil maar ook van
bovenaf 5 meter achter het snijvlak op een
diepte van 80 centimeter. Opvallend is dat
de temperatuur van het kuilgras niet alleen
hoger is in de schouders aan de bovenkant
van de kuilen, maar ook onderin de kuil.
Daarnaast was bij een aantal kuilen de temperatuur dieper in de kuilen hoger dan bij
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snijvlak. Dat duidt op een niet egale
verdichting van het gras.
Uit de metingen bleek ook dat er groot
verschil bestaat in de kracht waarmee de
sonde in de kuil gedrukt moet worden. Niet
alleen tussen de kuilen, maar zelfs in eenzelfde kuil. Dat wordt enerzijds veroorzaakt
door verschil in drogestofgehalte, anderzijds door een onregelmatige verdichting
van de kuil. En dat verklaart ook voor een
deel de wisselende temperaturen op eenzelfde diepte in de kuil.
De deelnemers aan het Praktijknetwerk
concluderen uit de meetresultaten dat er
meer broei optreedt dan verwacht en dat
er meer aandacht nodig is voor een gelijkmatige goede verdichting van de onderste
lagen bij inkuilen.

Goede conservering, stabiele kuilen
Een goede conservering ontstaat door een
snelle daling van de zuurgraad (pH). Is er
weinig zuurstof voorhanden dan ontstaat
melkzuur, waardoor de pH daalt. In droge
compacte kuilen gaat dit proces sneller.
Maar deze kuilen warmen bij het openen,
zodra er lucht toetreedt, sneller op. Ze zijn,
zoals dat heet, minder stabiel. Deze kuilen
moeten daarom met een hoge voersnelheid
worden gevoerd. Kuilen met een drogestofgehalte van 35 tot 45 procent conserveren
stabieler doordat naast melkzuur ook azijnzuur wordt gevormd wat de zuurgraad verlaagd. Met de juiste conserveringsmiddelen
kun je dat stimuleren. In alle gevallen is
een minimale insluiting van lucht en zuurstof tijdens het inkuilen en het compact
houden van de kuil tijdens het voeren
belangrijk om broei te vermijden.

Managen drogestofgehalte
Voor stabiele conservering en het compact
kunnen verdichten van een kuil heeft een

drogestofgehalte van 35 tot 45 procent dus
de voorkeur. Om dit te realiseren spelen de
weersomstandigheden bij de oogst natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook het op de
juiste wijze en tijdstip toepassen van bewerkingen als maaien/kneuzen, schudden,
harken en inkuilen zijn van belang. Het is
daarbij zaak de weersinformatie, die via
internet wordt aangeboden, goed te benutten. Denk daarbij naast de neerslagkans
ook aan de gegevens over straling en wind.
Door het moment van inkuilen en de intensiteit van de bewerkingen af te stemmen op
de weersomstandigheden is een overmatige
droging van het gras te vermijden. Dat
komt er op neer dat bij sterk drogend weer
het gras niet te intensief moet worden
bewerkt en het snel in de wiers draaien de
voorkeur heeft. Tijdens het maaien moet je
dus al een keuze maken tussen al dan niet
kneuzen. Het gras moet wel op tijd geschud
worden om te voorkomen dat er door overmatige droging van de toplaag teveel veldverliezen optreden. Een hoge maai- en
schudcapaciteit is dan dus belangrijk.
Door ’s avonds te wiersen en de volgende
ochtend vroeg in te kuilen kun je het
drogestofgehalte sturen en voorkom je
dat er te droog ingekuild wordt.

Inkuilen en vastrijden
De afgelopen jaren is de capaciteit van de
hakseltrein en opraapwagens sterk toegenomen. Daarmee stijgt ook de snelheid van de
aanvoer van het gras bij de kuil. Het gras is
alleen goed te verdichten als het niet te
droog is en het gelijkmatig en in lagen met
een maximale dikte van 30 centimeter
wordt verdeeld en dan flink aangereden.
Dit gaat beter als het gras sterk verkort is
met behulp van een snijinrichting of door
het te hakselen. Zo kun je ook veel lucht
uit de gewasdelen halen. Zoals uit de
Veehouderij Techniek l mei 2009

23

‘

Rij tot een uur na het
inkuilen het gras vast

Temperatuur in de kuil in ˚C
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Diepte in de kuil achter de snijwand
Gemiddelde
Alleen een shovel met voldoende gewicht en een vaardige chauffeur is
niet voldoende om de graskuil goed te verdichten.

praktijkmetingen blijkt moet je daarmee
wel direct bij de eerste wagen beginnen.
Doe je dat niet, dan wordt daar al een kiem
van broei gelegd. Er ontstaan immers losse
plekken tussen de hopen. De verdeler en
de aanrijmachine moeten dus voldoende
capaciteit hebben om het gras tussen de
vrachten door te verdelen en aan te drukken. Daarbij is het belangrijk dat het gras
ook langs de zijkanten vanaf het begin
direct goed wordt verdicht.

Gelijkmatig verdelen
Een doseerwagen met walsen die het gras
over een lange kuil lost, verdeelt het gras
het best. Maar om snel te kunnen lossen en
een hoge capaciteit te bewerkstelligen worden die loswalsen steeds minder gebruikt.
In dat geval is een degelijke kuilverdeler
van groot belang. Natuurlijk met een vaardige chauffeur die vaste hopen en los materiaal goed weet te verdelen en homogeen te
maken. Bij lossen voor de kuil, wat bij sleufsilo’s de meest gangbare methode is, moet
het gras over een zo groot mogelijke oppervlakte worden verdeeld. Een zeer vaardige
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Laagste

Hoogste

Opvallend is dat de temperatuur van kuilgras niet alleen hoger is in de schouders
aan de bovenkant van de kuilen, maar ook onderin de kuil. Daarnaast is soms
de temperatuur dieper in de kuilen hoger dan bij snijvlak. Dat duidt op een
niet-egale verdichting.

chauffeur op de shovel krijgt dit soms
met een grasvork met tanden voor elkaar.
Maar ook hier levert een combinatie met
een verdeler vaak een beter resultaat op.

Zware aanrijapparatuur
Goed vast aanrijden vraagt natuurlijk om
een zware trekker of shovel. Een richtlijn
daarbij is dat het trekkergewicht minimaal
een derde moet zijn van de capaciteit van
aanvoer in tonnen gras per uur. Voer je
dus 20 ton gras per uur aan, dan moet de
machine die de kuil aanrijdt minimaal 7
ton wegen. Uit Duits onderzoek komt naar
voren dat gras met een drogestofgehalte
van 25 procent moet worden verdicht tot
minimaal 160 kg droge stof per kubieke
meter. Bij een drogestofgehalte van 40 procent moet dat al 225 kg ds/m3 zijn. Dit lukt
het beste als er wordt aangereden zonder
dubbellucht, met een bandenspanning van
meer dan 2 bar, een maximale snelheid van
4 tot 6 kilometer per uur en als elke plek
minimaal drie keer wordt bereden.
Daarnaast moet je direct na de eerste
wagen beginnen en moet nog minimaal

een uur na de laatste wagen worden aangereden. Om dat te realiseren is een tweede
aanrijtrekker op de kuil vaak noodzakelijk,
maar dat zijn de kosten zeker waard.
Herman Krebbers, Senior adviseur Mechanisatie en
Loonwerk, DLV Plant, Dronten, telefoon (0321) 38 88 50,
e-mail: h.krebbers@dlvplant.nl

Tips
•B
 enut de weersinformatie van weerinformatiediensten als Agroweer (www.ziezo.
biz) of Agroactueel (www.weeronline.nl)
voor optimale planning van de veldbewerking om het drogestofgehalte te managen.
• Zet de banden van de aanrijtrekker of
shovel op meer dan 2,5 bar voor meer
druk op de kuil.
• Blijf met de kuilhoogte aan de zijkant
binnen de silowanden.
• Zorg voor extra vastrij capaciteit op de kuil
nadat de laatste wagen is gelost en
verdeeld.

