Demodagen Ruwvoer
Voederwinnen in Lelystad
Veel demovelden, velddemonstraties en informatie over maïsteelt,
mesttoediening in maïs en het oogsten en inkuilen van gras. Dat zijn de
hoofdelementen van het programma van de eerste landelijke Demodagen
Ruwvoer 2009 op 10 en 11 juni op de Waiboerhoeve in Lelystad.
Tekst: Herman Krebbers – Foto’s: Herman Krebbers en Gertjan Zevenbergen
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Machinedemonstraties trekken zoals altijd veel
bezoek, maar daar draait het niet alleen om
tijdens Ruwvoer 2009.

Bij de velddemonstraties voederwinning tijdens
Ruwvoer 2009 zijn naast maaiers ook de nieuwste
typen schudders in actie te zien.

oor broei in gras en maïskuilen
gaat veel ruwvoer verloren.
Dat kost geld. En daarmee is de
conservering van gras dus een belangrijk
aandachtspunt in het kader van kostprijs
verlaging en, niet te vergeten, de verbete
ring van de mineralenbenutting. Vanaf 2010
moeten veehouders op kleigrond ook de
mest in het voorjaar toedienen op maïsland.
Niet gemakkelijk, vanwege de gevoeligheid
voor rijschade en risico van bodemverdich
ting, de eisen van emissiearme toediening
en het maken van een goed zaaibed.
Daarom hebben de VvB Flevoland, LTO
Noord en Cumela het initiatief genomen
om de landelijke Demodagen Ruwvoer2009
te organiseren en twee Praktijknetwerken
Veehouderij over deze thema’s op te zetten.
De eerste demodagen met veel aandacht
voor de oogst van gras, vinden plaats op 10
en 11 juni. De laatste op 24 september 2009.
Dan staan de resultaten van de demovelden
centraal, net als velddemonstraties van de
oogst en het inkuilen van maïs, stoppel
bewerking en grondbewerking.

Veel maïsdemovelden
De resultaten van verschillende bewerkin
gen en bemestingen zijn het best te verge
lijken in uitgebreid onderzoek. Voor zover
beschikbaar zullen die tijdens de
Demodagen
gepresenteerd worden. Op de demovelden
krijgen bezoekers echter al een goede
indicatie van de praktijksituatie. Daarom
zijn op het terrein van de Waiboerhoeve
een groot aantal demovelden aangelegd.
Zo zijn er demovelden mest en maïs met
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verschillende systemen van mesttoediening
in het voorjaar. Er zijn systemen met tank
wagen en slangaanvoer voor het bemesten
over de al dan niet voorbewerkte ploegvoor
met een zodenbemester en bouwland
injecteur, tijdens het zaaien en toediening
in het gewas.
Verder toont Ruwvoer 2009 systemen van
mesttoediening en het zaaien van maïs in
een doodgespoten graszode. Op deze demo
velden zijn begin mei na het doodspuiten
van het gras velden gezaaid met het Hunter
direct zaaisysteem van EversAgro en de
strokenfrees met mesttoediening van Pol.
Ook komen systemen van grondbewerking
in het najaar aan bod. De hoofdgrond
bewerking in het najaar kan immers veel
invloed hebben op de draagkracht in het
voorjaar. Dus ook op het tijdstip waarop
de grond geschikt is voor mesttoediening.
Daarom zijn demovelden aangelegd waarin
ploegen kan worden vergeleken met spit
ten en minimale grondbewerking met
alleen woelen. Met profielkuilen zal het
effect op de beworteling en ontwatering
zichtbaar worden gemaakt. Gedurende de
winter en het hele seizoen zijn en worden
profielbeoordelingen en draagkracht
metingen gedaan.
Ook zijn tijdens Ruwvoer 2009 verschillen
de mestgiften en producten voor verbete
ring van de mestbenutting, in combinatie
met verschillende meststoffen voor rijen
bemesting, te zien.
Op de percelen zaaien acht zaadleveranciers
meer dan 60 verschillende maïsrassen en zijn
systemen voor onkruidbestrijding in maïs en
aanpak van aardappelopslag te bekijken.

Daar is dus het resultaat van verschillende
middelencombinaties te vergelijken.
Omdat groenbemesters een grote rol kunnen

Bezoek aan Ruwvoer 2009
Op 10 en 11 juni 2009 vinden de eerste
demonstratiedagen van de Demodagen
Ruwvoer 2009 plaats. Ze worden georganiseerd door DLV Plant, de Waiboerhoeve,
WUR-ASG en DLV Rundvee advies. Op de
infobeurs tonen leveranciers producten en
geven toelichting op ondermeer bemesting,
voederwinning, gebruik van conserveringsmiddelen, kuilopslag. Maar ook adviesdiensten en onderzoeksinstanties zijn aanwezig.
Een aantal onderwerpen zal nader toegelicht worden in een programma van presentaties. In samenwerking met LTO Noord en
de VvB Flevoland organiseert DLV een minisymposium voor melkveehouders over actuele thema’s in de voederwinning. Voor loonwerkers vindt een vergelijkbaar symposium
plaats in samenwerking met Cumela.
Alle activiteiten vinden plaats op de
Waiboerhoeve, Runderweg 8 in Lelystad.
De demodagen op 10 en 11 juni zijn
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is 10 euro inclusief programmagids en vrij parkeren. De demonstraties en
presentaties vinden op vaste tijden plaats op
beide dagen. Voor nadere informatie kunt u
terecht op de website van de demodagen:
www.ruwvoer2009.nl of bij het secretariaat
bij DLV Plant in Dronten, tel. (0321) 38 88 21
of e-mail info@ruwvoer2009.nl.
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Eén van de systemen van mesttoediening op
maïsland die op de demodagen gedemonstreerd
worden en waarmee demovelden zijn aangelegd.

>

Op Ruwvoer 2009 zijn meer dan 60 demovelden
van verschillende maïsrassen te vergelijken.

besteed aan inzaaitechnieken met doorzaai
en een eenvoudig zaaisysteem op wiedeg.
En vier graszaadleveranciers zaaiden meer
dan 40 mengsels in, zodat bezoekers de
ontwikkeling kunnen vergelijken. De keuze
van de juiste grassoorten is van belang voor
enerzijds de opbrengst, maar anderzijds
ook de kwaliteit van voederwinning en
inkuilbaarheid.
Bezoekers kunnen op de demovelden
bezoeken terwijl onderzoekers, voorlichters
en standhouders toelichting verzorgen.
Daarnaast kunnen ze deelnemen aan een
geleide rondgang in groepen, waarin de
demovelden worden bezocht en toegelicht.
Als dit programma geheel wordt gevolgd,
kan dat meetellen als kennisbijeenkomst
voor verlenging van de spuitlicentie.

Ook grasdemovelden

Praktijkdemonstraties bemesting

Maar het blijft niet bij maïs alleen. Op de
demovelden grasland is ook veel te zien. Zo
worden verschillende soorten meststoffen
en toedieningstechnieken op grasland
getoond. Op deze demovelden wordt de toe
diening van kunstmeststoffen in korrelvorm
en vloeibare vorm vergeleken, waarbij deze
toegediend zijn met de spaakwielbemester,
veldspuit en strooier.
Daarnaast zijn verschillende doorzaai
technieken voor het verbeteren van het
grasland te zien. In combinatie met ver
schillende grasmengsels wordt aandacht

De werktuigen voor de mesttoediening
worden op 10 en 11 juni ook in de praktijk
gedemonstreerd. De technieken richten
zich op mesttoediening over de ploegvoor
voor, tijdens en na het zaaien.
Daarnaast wordt het Hunter systeem van
EversAgro gedemonstreerd en toegelicht
voor het zaaien van de maïs in sleufjes in
de graszode. Dit gebeurt in combinatie
met zodenbemesting en de strokenfrees
met toediening van dierlijke mest van Pol.
Op kleigrond hebben veehouders interesse
in een dergelijk systeem, zodat zij eerst een
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spelen bij het behoud van mineralen en
bodemstructuur zullen verschillende
technieken van grasonderzaai worden aan
gelegd en gedemonstreerd. Later leggen de
zaadleveranciers ook demovelden aan van
andere groenbemesters.
Daarnaast wordt de gewasgroei op vijf
demovelden met verschillende toedienings
technieken van mest gevolgd met het
systeem van Mijnakker.nl. Wekelijks wordt
op basis van satellietbeelden informatie ver
kregen over groei in biomassa, vochttekort,
stikstofbenutting en uiteindelijk ook
opbrengstverwachting. Deze beelden zijn
terug te vinden op de website ruwvoer2009.nl.
Tijdens de Demodag in september is de
praktijk te vergelijken met het groeiverloop
in het seizoen.
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snede gras kunnen oogsten in het voorjaar.
Dit gras moet het vocht sneller uit de grond
zuigen en de draagkracht verbeteren.

Praktijkdemonstraties voederwinning
Veehouders en loonwerkers maaien steeds
vaker zonder gebruik te maken van een
kneuzer op de maaier, vooral om een hogere
capaciteit te halen. Er worden demovelden
aangelegd waarop het drogestofverloop van
maaien met en zonder kneuzer wordt verge
leken met maaien en direct in het zwad leg
gen, direct en later schudden en harken in
de avond of de volgende ochtend. ’s Avonds
harken en de volgende ochtend vroeg
beginnen met inkuilen kan interessant zijn.
Tijdens een demonstratie met toelichting in
de ochtend zullen verschillende leveranciers
enkele maaiers demonstreren. Vervolgens
zullen ze op een eigen veld verder gaan
met demonstraties van andere maaiers en
de nieuwste typen schudders en harken.
Maar ook goed inkuilen en vastrijden vraagt
aandacht. In het middagprogramma zullen
leveranciers van opraapdoseerwagens en
kuilverdelers de werking van de machines
en methoden demonstreren in verschillende
sleufsilo’s. De nadruk ligt op het gelijkmatig
in dunne lagen verdelen en met welke
gewichten en werkmethoden een optimale
verdichting met hoge capaciteit kan worden
verkregen. Zo mogelijk worden verdichtings
metingen gedaan.

