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Eiwit is de duurste voercomponent. Wat kunt u doen om de eiwitproductie te 
optimaliseren? De Graslandapp geeft antwoord op deze vraag en alle andere 

vragen over de productie van gezond en smakelijk ruwvoer. U kunt  
de Graslandapp downloaden via de Playstore of Appstore óf raadplegen  

vanaf uw pc/laptop via de website www.graslandapp.be

Hoe haal ik meer eiwit  
uit mijn gras?
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Melkgeld fors verhogen met goed graslandbeheer

We weten alle productiegegevens van een koe, maar niet 
van de grond. Best vreemd voor een productiemiddel dat 
ongeveer 50.000 euro per hectare kost. Rayonmanager 
Tom Willems van Barenbrug pleit voor meer inzicht in de 
opbrengstcapaciteit van een weiland. “Moderne weides 
leveren jaarlijks 14.000 kg droge stof per hectare, waarvan 
koeien 21.000 liter melk kunnen geven. Dat zijn mooie 
kengetallen waarmee veehouders hun eigen weiden en 
bedrijfsvoering kunnen vergelijken.”

Om inzicht te krijgen wat een perceel opbrengt zullen 
melkveehouders eerst inzicht moeten krijgen in de 

productiecapaciteit van een perceel. Dit kan eenvoudig door 
wegers op kiepers te monteren. Verschillende loonwerkers 
leveren deze dienst al. Ook doorstroommeters op hakselaars 
geven inzicht in de opbrengst. Sommige systemen laten 
zelfs met kleuren zien wat de opbrengstverschillen zijn 
binnen een perceel. Maar het kan ook simpeler. Met een 
graslandhoogtemeter is de opbrengst voorafgaand aan het 
maaien en beweiden van een perceel redelijk nauwkeurig 
te bepalen. Ook met het tellen en noteren van het aantal 
vrachten bij inkuilen, kan een veehouder op jaarbasis goed 
inschatten hoeveel gras er van een perceel komt.

Zorg voor een losse bodem
Is de productie onder de maat dan kan een veehouder 
maatregelen nemen om de opbrengst te verhogen. Naast 
een goede pH (5,3 tot 5,5 voor zand en 6,5 voor klei), een 
organischestofgehalte hoger dan 4 procent en een optimale 
mineralenhuishouding, is de losheid van de bodem een 
belangrijk aspect. De wortels van gras groeien nagenoeg niet 
bij een weerstand van meer dan 2 bar. “Wortels die diep 

groeien, zijn nodig om de maximale opbrengst te realiseren”, zegt 
rayonmanager Ton Willems. 

Het goed loswerken van de bodem bij graslandvernieuwing is 
noodzakelijk om een verdicht perceel weer in de juiste conditie 
te krijgen. Belangrijk daarbij is dat alle werkzaamheden op 
het land – zowel tijdens de graslandvernieuwing als later in de 
gebruiksfase - plaatsenvinden op een moment dat de bodem daar 
geen negatieve gevolgen van ondervindt. “Dat je gebruik maakt 
van machines die niet te zwaar zijn met de juiste banden en een 
lage bandenspanning, is natuurlijk logisch.”

Naast het feit dat wortels diep de grond in gaan, zorgt een 
voldoende losse bodem ook voor een goede capillaire werking 
waardoor zowel de watertoevoer bij droog weer - van beneden 
naar boven – als de waterafvoer bij zeer nat weer – van boven 
naar beneden – altijd optimaal verloopt en de groeicondities 
voor gras ideaal zijn.

Gebruik de beste genetica
Onder ideale bodemomstandigheden wordt de opbrengst van een 
hectare grasland verhoogd van 9 naar 12,5 ton droge stof. Het 
verder verhogen van de opbrengst kan daarna door goede genetica 
te gebruiken. De toprassen Barimero en Dromara (beide Engels 
raaigras) zijn in verschillende Milkway-mengsels verwerkt en gaan 
efficiënt om met zonlicht, water en mineralen. Deze rassen zorgen 
voor veel opbrengst in het blad waar koeien goed van produceren.
Veehouders die een nog grotere stap willen maken in 
opbrengstverhoging, kunnen kiezen voor Mikway•Structo.  

Aan de basis van dit mengsel staat zachtbladig rietzwenk. In jaar 
twee tot jaar tien na inzaai geeft dit mengsel 30 procent meer 
opbrengst per jaar. Een van de opmerkelijke kenmerken van 
rietzwenk is de diepe beworteling tot 105 cm. Andere mengsels die 
een flinke productiestijging laten zien zijn Tornado 2 (+18% ds/jaar) 
en Tornado 3 (+12% ds/jaar). Met deze mengsels maken veehouders 
de stap van 12,5 naar 14 ton droge stof per hectare per jaar.

Goedkoopste investering
Willems: “Als je bedenkt dat een koe van elke kg droge stof  
1,5 liter melk kan geven, komt de melkproductie per hectare uit 
op 21.000 liter. Goed graslandbeheer en de juiste genetica zijn dus 
de goedkoopste investeringen om het melkgeld fors te verhogen.”

Melkt u al  21.000 liter 
per hectare?

Kijken naar kansen
  

Het tijdperk van melkquoteringen is  
voorbij en dat betekent nieuwe mogelijkheden 
voor de melkveebedrijven. Opbrengst is het nieuwe 
sleutelwoord. Want wie op korte termijn, goedkoop 
meer melk wil produceren in de bestaande stal 
met dezelfde hoeveelheid grond, heeft volop 
mogelijkheden. Een voorbeeld.

Een Belgische melkveehouder realiseert gemiddeld 
een grasopbrengst van 9 tot 10 ton droge stof per 
hectare. Op onze proefvelden op praktijkbedrijven, 
komen we aan 14 ton droge stof per hectare. We 
kunnen dus nog 40 procent meer opbrengst halen 
van een hectare grond. Elke ton droge stof is weer 
goed voor 1.500 liter melk. Kortom: met het juiste 
graslandmanagement en de juiste mengselkeuze, 
kan een veehouder minimaal 6.000 liter melk per 
hectare gras meer realiseren binnen de huidige 
bedrijfssituatie.

Speciale aandacht in deze Zaad&Voer vragen we 
voor zachtbladig rietzwenk. Deze benutten alle 
mineralen in een grond en halen daardoor een zeer 
hoge opbrengst. Koeien realiseren hiermee veel melk 
met een hoog gehalte aan melkeiwit. Groot voordeel 
van dit rietzwenk is dat het ook bijdraagt aan 
voldoende structuur in het rantsoen. Koeien halen 
dus niet alleen mooie melkgiften maar blijven ook 
nog eens gezond en pensverzuring komt veel minder 
voor. Het zachtbladige rietzwenk zit in ons mengsel 
Milkway•Structo.

Ook belichten we in dit nummer de mengsels met 
timothee. Deze smaakmaker onder de grassen 
zorgt voor een snelle voorjaarsontwikkeling van 
het weiland en is ongevoelig voor kroonroest 
waardoor er ook in het najaar nog smakelijk gras 
staat. Kortom: diegene die die voeropname een 
extra duwtje in de 
rug willen geven (en 
dus ook streven naar 
meer melk) maken met 
timotheemengsels een 
goede keuze.

Bastiaan Barenbrug

Meer inzicht in opbrengst 
van weide

10.216 kg melk, 4,16 procent vet  
en 3,48 procent eiwit in 318 dagen lactatie.  
Wat een individuele koe produceert, kan een melkveehouder 
exact oplepelen. Maar hoeveel ruwvoer er van een perceel 
gras komt, kan hij moeilijker aangeven, terwijl het wel een 
productiemiddel betreft dat een waarde vertegenwoordigt 
van gemiddeld 50.000 euro. Volgens Tom Willems is 
het echter een kwestie van tijd dat een melkveehouder 
meer inzicht krijgt in het opbrengend vermogen van een 
weiland. “Het optimaliseren van de grasgroei is immers de 
goedkoopste manier om de melkproductie uit te breiden.”
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Gras met structuur en een optimale vertering

Rietzwenk beschikt over vijf procent 
minder zetmeel en suikers, maar wel 

over meer celwandverteerbaarheid (NDF). 
Hiermee komt de kuil veel sneller in de 
buurt van een celwandgetal van 480 en 
dus in de buurt van een topkuil. Door 
het lagere aandeel zetmeel en suikers 
lopen melkveehouders minder risico dat 
rantsoenen ‘te snel’ worden. Een koe 
kan in de eerste vier maanden van de 
lactatie maximaal 6,8 kilogram zetmeel 
en suiker verteren. Met rietzwenk komen 
de melkveerantsoenen minder snel in 
de gevarenzone. Het eventuele tekort 
aan zetmeel en suiker kan dan op maat 
worden aangevuld met krachtvoer of met 
enkelvoudige grondstoffen.

Betere celwanden
Het voordeel van rietzwenk is niet 
alleen de hogere celwandverteerbaarheid 
(NDF). Ook de kwaliteit van de 
celwanden is optimaal voor koeien 
om er melk van te geven. Het NDF-
gehalte van een voedermiddel bestaat 
uit hemicellulose, lignine en cellulose. 
Lignine breekt niet af, cellulose breekt 
binnen 48 uur af en hemicellulose breekt 
binnen 8 uur. Juist deze laatste fractie 
is ruim vertegenwoordigd in rietzwenk. 
Koeien kunnen dus het rietzwenk snel 
omzetten in veel extra melk. 

Opbrengst
De opbrengst van zachtbladig rietzwenk 
is vergeleken met 46 andere gangbare 
graszaadmengsels. Uit deze vergelijking 
blijkt dat het mengsel met zachtbladig 
rietzwenk (Milkway•Structo) een 
relatieve drogestofopbrengst realiseert 
in het eerste jaar na inzaai van 124. Het 
gemiddelde van alle 46 mengsels is 100. 
Het tweede jaar is dat gestegen naar 138. 
Gemiddeld over de eerste twee jaar komt 
Milkway•Structo uit op 131 ofwel 31 
procent meer droge stof. In het jaar van 
inzaai ligt de opbrengst van het mengsel 
iets lager dan van andere mengsels door 
de ontwikkeling van het wortelstelsel.

Eiwit
Ook de eiwitopbrengst van 
Milkway•Structo met NutriFibre ligt 
hoger dan het gemiddelde. De relatieve 
score van Milkway•Structo ten opzichte 
van de andere mengsels ligt op 126 ofwel  
26 procent meer eiwit per hectare. Omdat 
rietzwenk diep wortelt, is het minder 
gevoelig voor droogte en gaat het efficiënt 
om met mineralen. Verlies van mineralen 
naar het grondwater is nihil. Dus 
melkveehouders die veel opbrengst willen 
met gras dat bijdraagt aan een gezonde 
vertering, maken met Milkway•Structo 
met NutriFibre de juiste keuze.

Celwandgetal 480
 
Uit het project Topkuil,  
waaraan in 2014 ruim vijfhonderd 
melkveehouders hebben deelgenomen, 
blijkt dat een perfecte graskuil beschikt 
over een voederwaarde van 950 
VEM, een eiwitgehalte van 18 procent 
en een celwandgetal (NDF) van 
480. De droge stof ligt in de buurt 
van de 40 procent en door het juiste 
zuurpatroon is de kuil ongevoelig voor 
broei. Met deze kuil kan een koe - in 
combinatie met mais - het meest en 
goedkoopst melk produceren.

Het belang van goed gras in de voederwinning wordt groter. Met zachtbladig 
rietzwenk (NutriFibre) kunnen melkveehouders meer melk produceren. De opbouw 
van de celwanden van zachtbladig rietzwenk is anders dan andere soorten, waardoor 
koeien meer kunnen opnemen voor een hogere melkproductie. Zachtbladig rietzwenk 
heeft namelijk tot 50 gram minder suiker en tot 50 gram meer hemicellulose per kg ds 
voor meer celwandverteerbaarheid. Dit biedt veel voordelen in het dagelijkse rantsoen 
van koeien.

Zachtbladig  
     rietzwenk  
voor meer structuur (NDF)

Weilanden worden steeds belangrijker voor het behalen van  
het maximale bedrijfsrendement. Veehouders zullen daarom kritischer 
gaan kijken naar de opbrengsten per hectare grasland. Enerzijds gaat het 
daarbij om de kilogrammen droge stof, anderzijds om de kwaliteit van deze 
kilogrammen zodat koeien het voer ook efficiënt kunnen omzetten in veel kilo’s 
melk, melkeiwit en melkvet.

Dit houdt in dat melkveehouders kiezen voor weides die voldoen aan meerdere 
behoeften. Naast veel kilogrammen moet het gras smakelijk zijn, zodat koeien 
maximaal vreten, en moet de samenstelling van een dermate hoog niveau zijn 
dat koeien gezond hun liters kunnen geven. Immers, op ruim 60 procent van de 
melkveebedrijven is pensverzuring een serieus probleem, blijkt uit onderzoek. 
Het gras moet dus bijdragen aan voldoende structuur in het totale rantsoen.

Gras steeds belangrijker

Grasmengsels van Barenbrug 
met zachtbladig rietzwenk zijn 
te herkennen aan de toevoeging 
NutriFibre. Een van de mengsels  
waarin het is verwerkt, is 
Milkway•Structo
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Melkgeld eenvoudig te verhogen vanaf nu hun totale jaarlijkse melkgeld 
verhogen door meer kilogrammen vet 
te leveren. Naast mais en krachtvoer 
is gras een belangrijke leverancier van 
melkvet. Het is dus interessant te weten 
hoe melkveehouders de kilogrammen 
melkvet kunnen verhogen met grasland- 
en inkuilmanagement. Een interview 
met Wilfried van Straalen, hoofd 
rundveecluster bij Schothorst Feed 
Research.

Hoe ontstaat melkvet?
“Binnen de Belgische melkveehouderij zijn 
gras, mais en krachtvoer de belangrijkste 
bronnen voor melkvet. De helft van het 
melkvet dat koeien produceren, komt 
van langketen vetzuren. Deze vetzuren 
zitten in de voeders maar kunnen ook 
ontstaan uit afgebroken lichaamsvet op 
het moment dat koeien interen op hun 
lichaamsreserve. De andere helft van het 
melkvet ontstaat uit kortketen vetzuur, 
zoals azijnzuur en boterzuur. Deze worden 
in de pens gevormd tijdens de afbraak van 
koolhydraten. In de uier wordt azijnzuur 
benut om melkvet van te maken door de 
korte ketens aan elkaar te koppelen.”

Hoe kunnen veehouders met de 
grassamenstelling het melkvet 
beïnvloeden?
“Als melkveehouders het melkvet willen 
beïnvloeden met gras, moeten ze de 
productie van azijnzuur in de pens 
stimuleren. Dit kan door gras aan te 
bieden dat meer celwanden bevat. Het 
is moeilijk exact aan te geven wanneer 
het aandeel celwanden in de praktijk 
precies goed is om het gras in te kuilen, 
maar meestal is het net iets later dan 
melkveehouders gewend zijn. Gras waarin 
een beginnende stengelgroei zichtbaar is, 
bevat de meest optimale samenstelling van 
de celwanden.” 

Gras ouder laten worden met meer 
stengels is niet goed voor het percentage 
melkvet?
“Wellicht wel voor het percentage melkvet, 
maar niet voor de totale kilogrammen 
melkvet die een koe produceert. Hoe langer 
melkveehouders wachten, hoe meer stengel 
zichtbaar is en hoe lager het energiegehalte 
is in het gewas. Koeien geven hiervan 
te weinig liters waardoor er ook minder 
kilogrammen melkvet geproduceerd 
worden.”

En wat zijn de nadelen als gras te jong 
gemaaid wordt?
“Jong gras kan veel suikers bevatten 
en linoleenzuur. De combinatie kan 
pensverzuring in de hand werken.  
Als dit gebeurt zal het gehalte melkvet 
juist dalen. Jong gras hoeft geen probleem 
te zijn voor het gehalte aan melkvet, maar 
dan moet het wel gecompenseerd worden 

met andere voeders of krachtvoer in het 
rantsoen. Het overrulen van een slechte 
kuil is mogelijk, maar dat moet dan 
meestal wel met de aankoop van andere 
voeders.”

Heeft droog of nat inkuilen nog effect op 
het gehalte aan melkvet?
“De ideale kuil heeft een drogestof-
percentage van 35 tot 40 procent. 
Deze kuil is smakelijk waardoor er 
meer gegeten wordt en er dus ook 
meer grammen melkvet geproduceerd 
worden. In een natte kuil ontstaan te veel 
omzettingsverliezen. Eiwit wordt daarbij 
ook omgezet naar ammoniak, dat maar 
tot een bepaald niveau door pensmicroben 
benut kan worden. Ook het suikergehalte 
is lager in natte kuilen. Droog inkuilen is 
dus beter voor zowel het melkvet als voor 
het melkeiwit en de voerkosten.”

Hebben grasrassen nog invloed op het 
melkvet?
“Jazeker. Grassen die meer structuur 
leveren, zoals rietzwenk, zijn positief 
voor de productie van melkvet. Wel blijft 
de gehele rantsoensamenstelling altijd 
een balans. Naast een goed gehalte aan 
melkvet moet ook de melkgift overeind 
blijven en de gezondheid van de koeien. 
Het blijft dus altijd optimaliseren van alle 
variabelen.”

Hoeveel kan het melkvetgehalte beïnvloed 
worden met het rantsoen?
“Bij een vetpercentage van bijvoorbeeld 
4,3 is het zeer eenvoudig om dit via 
voeraanpassingen naar 4,6 of 4,0 te 
brengen. In rantsoenen met een hoog 
aandeel grassilage zien we vaak hogere 
vetgehalten dan in rantsoenen met 
veel maissilage. Daarnaast kun je via 
krachtvoersamenstelling het vetgehalte 
nog verder sturen. Het verhogen van het 
melkvet is daarom zeker een manier om 
het melkgeld te maximaliseren.”

Het gehalte melkvet is eenvoudig te verhogen door te kiezen voor de juiste grasrassen, 
het gras op het juiste moment te maaien en daarna droog in te kuilen. Een 0,2 punten 
hoger vetpercentage in de melk, levert een bedrijf met honderd koeien jaarlijks 5.000 
euro extra op aan melkgeld.

Meer melkvet 
met eigen gras

Het melkquotum is per 1 april 2015 
verdwenen en daarmee is er ook een 

einde gekomen aan de quotering van 
het melkvet. Melkveehouders kunnen 

Wilfried van Straalen, hoofd rundveecluster Schothorst Feed Research
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Betere voederwaarde per kg ds met late schietdatum

1 liter melk 
per koe meer
met late rassen

combineren zodat een weiland zowel 
voorjaarsgroei als zomergroei heeft.

Het nadeel echter, is dat de middentijdse 
rassen er voor zorgen dat de weide begint 
te schieten (stengelgroei vertoont) op 
meerdere, vaak ongewenste momenten. 
Schietend gras wordt door de koeien zeer 
slecht opgenomen en de voerderwaarde 

Late rassen schieten minder snel door en 
halen een hogere grasgroei in de zomer.  
Het graslandmanagement vereenvoudigt 
en melkveehouders zien een hogere 
grasopname per koe.

daalt met meer dan 150 VEM. Daardoor 
zijn die percelen vervolgens niet meer 
bruikbaar voor beweiding. Vanuit Ierland 
(zie kader) weten we echter ook dat het 
gebruik van uitsluitend late rassen voor 
beweiding vele voordelen kent.

Betere kwaliteit in het voorjaar 
Het schieten komt bij late rassen  
7 tot 17 dagen later op gang. Dit speelt 
allereerst in de maand mei, hét moment 
waarop de eerste snede geoogst wordt 
en koeien vaak voor de tweede ronde in 
percelen ingeschaard worden. Door het 
later schieten van late rassen, kunnen 
veehouders in deze periode veel flexibeler 
met de percelen omgaan. Zolang het 
gras niet doorschiet, zou er opnieuw 
ingeschaard kunnen worden. Ook een 
maaiperceel kan een week langer blijven 
staan zonder kwaliteitsverlies, bijvoorbeeld 
in een periode wanneer het veel regent.

Het grote voordeel van een laat ras is dat 
de voederwaarde op peil blijft. Immers, 
nadat het gras begint te schieten, daalt de 
verteerbaarheid met 0,5 procent per dag. 
Een week later oogsten betekent bij een laat 
ras één liter melk per koe per dag extra. 

Eenvoudig te managen
Een bijzondere eigenschap van late rassen 
is dat ze veel minder de neiging hebben tot 
stengelgroei. Dit leidt er toe dat ook in de 
zomer de percelen bladrijker blijven. Dit 
bevordert de opname en melkproductie 
enorm. Hierdoor is de grasbenutting per 
hectare hoger en hoeft er minder bijgevoerd 
te worden. Bovendien hoeven er minder 
percelen uitgemaaid te worden. Veel 
veehouders erkennen dit voordeel en geven 
aan dat met late rassen graslandmanagement 
een stuk eenvoudiger is. 

De combinatie van weiden en maaien 
blijft op veel Belgische melkveebedrijven 
in stand. Met de toenemende 
koppelgrootte is eenvoudig te managen 
grasland essentieel. Een constant 
grasaanbod, hoge kwaliteit en weinig 
schieters is het doel. De late rassen blinken 
uit in deze eigenschappen en hierdoor 
zal het gebruik van late rassen in België 
alleen maar toenemen. In mengsels waar 
veel middentijdse rassen worden gebruikt, 
liggen er daardoor kansen voor late rassen. 
Barenbrug past late rassen toe in mengsels 
voor beweiden.

Ierse veehouders zijn graslandmanagers bij uitstek.  
Zoveel mogelijk goed vers gras produceren om tegen een lage  
kostprijs te kunnen melken, is hun voornaamste doelstelling. Ierland heeft 

daardoor de laagste kostprijs van Europa. Het gebruik van late rassen is in dit 
land standaard voor weidepercelen.

Michael O’Donovan, graslandexpert van het Ierse voorlichtings- en 
onderzoeksinstituut Teagasc licht toe: “Eenvoudig management en hoge 
dierprestaties zijn essentieel in de moderne melkveehouderij. Onderzoek laat 
zien dat late rassen beter tot hun recht komen in de huidige melkveehouderij 
dan vroeg en middentijdse rassen.” Voor een bedrijf dat veel weidegang 
toepast is meer aanbod van gras in het voorjaar en najaar van groot belang. 
Late rassen produceren veel gras aan het begin en eind van het groeiseizoen 
en zijn makkelijker te managen in de zomer. O’Donovan: “Kortom, met late 
rassen produceren veehouders meer melk. Daarnaast zijn late rassen  
duidelijk persistenter en geven een dichtere zode.”

Ierland: eenvoud én opbrengst 
met late rassen

Voor beweiding worden in Blegië 
traditioneel mengsels gebruikt van 

middentijdse rassen (schietdatum vóór 
1 juni) in combinatie met late rassen 
(schietdatum op of ná 1 juni). Het 
verschil in schietdatum tussen deze 
rassen binnen een mengsel is hierdoor 
vaak meer dan één week. Oorspronkelijk 
is dit bedoeld om groeiritmes te 

Graslandexpert Michael O’Donovan (voorgrond)  
met Barenbrug-kweker David Johnston
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Zodra de stengelgroei begint, valt de kwaliteit van het gras ver terug.
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Smaakmaker in gras zorgt voor hogere voeropname

Timothee is als 
mayonaise op de frieten

Grootste pluspunt van timothee is de 
smaak. Mengsels waarin deze soort is 
verwerkt, scoren altijd hoog wat betreft 
opname. Dit blijkt ook uit proeven die 
Barenbrug uitvoert op praktijkbedrijven. 
Hierbij worden binnen een perceel 
meerdere vakken gemaakt van 4 bij 4 
meter waarin verschillende grasmengsels 
worden getest. Een vak met een mengsel 
waarin timothee aanwezig is, is altijd 
als eerste kaalgevreten. Productmanager 

Timothee geeft smaak aan een weiland 
waardoor koeien meer vreten en 
daardoor ook meer melk geven. Niet 
voor niets wordt gezegd dat timothee in 
een grasmengsel is als mayonaise op de 
frieten.

Timothee is een grassoort die 
oorspronkelijk uit Scandinavië komt. 

Het gras scoort een 10 op wintervastheid 
en kan dus goed tegen koude. In het 

voorjaar zorgt timothee voor een snelle 
start van de weide. Grasmengsels met 
een aandeel timothee hebben daardoor 
een langer groeiseizoen. Dit komt de 
jaaropbrengst van het totale grasperceel 
ten goede. Met zijn blauw/groene 
uiterlijk, gedraaid blad en verticale groei 
(tot 1 meter hoog), valt het gras in het 
voorjaar meteen op. In de zomer is dit 
Scandinavische gras minder prominent 
aanwezig in de weide.

Niet diep zaaien
Timothee vraagt wel extra aandacht bij 
het zaaien. Omdat het zaad kleine en 
licht is, hoeft het niet diep gezaaid te 
worden. Een standaard regel is dat de 
zaaidiepte tweemaal de zaadgrootte is. 
Een timotheezaadje is ruim 1 millimeter 
groot. Dit betekent dat het zaad niet 
dieper dan 3 millimeter gezaaid hoeft 
te worden. Iets dieper zaaien – in 
combinatie met Engels raaigras – is geen 
probleem, maar wanneer timothee  
2 centimeter diep wordt gezaaid, komt 
het niet meer uit.

Omdat het zaad zeer licht is, is er ook 
kans op ontmenging in de zaaibak. 
Timotheezaad dient daarom pas 
toegevoegd te worden aan het mengsel op 
het moment dat zaaimachine op het land 
staat. Eerder toevoegen - bijvoorbeeld 
op het erf waarna de rit naar het weiland 
ondernomen wordt – geeft een grotere 
kans op ontmenging. Voor een perfecte 
verdeling over het perceel, is het aan te 
bevelen het timotheezaad in delen toe 
te voegen aan het mengsel en regelmatig 
met de hand door de zaaibak te roeren 
zodat het zaad mooi gemengd blijft.

Nieuw Barronaise
Barenbrug heeft twee typen timothee in 
het assortiment: een weidetype (Barmidi) 
en een hooitype (Barpenta). Barmidi 

bloeit later dan het hooitype en groeit 
breder waardoor dit type beter bestand 
is tegen beweiden. Komend voorjaar 
voegt Barenbrug een nieuw ras toe aan 
het assortiment: Barronaise. Dit ras 
combineert een topsmaak met een zeer 
goede productie. Niet voor niets wordt 
gezegd dat timothee in een grasmengsel is 
als mayonaise op de frieten.

Timothee in 
Milkwaymengsels

Timothee is aanwezig  
in Milkway•Complex (smakelijk  
gras voor hoge opname), 
Milkway•Vroeg (extra vroeg 
voorjaarsgras), Milkway•Structo 
(voorkomt pensverzuring en 
levert hoge voederwaarde) en 
Milkway•Beef. Voor meer informatie 
kunt u contact op nemen met 
rayonmanager Tom Willems via 
telefoonnummer: 
+32 (0) 474 10 78 09. 
Ook kunt u terecht op onze website: 
www.barenbrug.be/milkway.

Tom Willems: “Zelfs een Engels raaigras 
dat als enkelvoudig gras slecht scoort 
op smaak, wordt met de toevoeging van 
timothee als eerste opgenomen.”

Ongevoelig voor kroonroest
Uit deze praktijkproeven blijkt ook dat 
koeien de plaats herkennen waar een 
mengsel met timothee staat. Nadat ze in 
de weide komen, zullen ze als eerste naar 
de vakken lopen waar zich de timothee 
mengsels bevinden. Omdat timothee 
ongevoelig is voor kroonroest, behoudt 
de weide ook in het najaar zijn smaak. 
De hogere opname (en dus hogere 
melkgift) van een weide met timothee 
is zodoende het hele groeiseizoen 
waarneembaar.

Bijkomend voordeel van timothee is dat 
het de vertering in de pens stimuleert. 
Het voer wordt sneller verteerd, wat 
de opname en de melkproductie extra 
stimuleert. Oorzaak van de snelle 
vertering is het ruwe blad dat – in 
tegenstelling tot Engels raaigras – beter 
blijft drijven in de pens. Pensbacteriën 
kunnen zich in deze structuurlaag (de 
pensmat) beter ontwikkelen. Daarnaast 
zorgen de relatief harde stelen van 
timothee voor meer pensprik. De koeien-
pens functioneert dus met timothee 
beter, verteert meer celwanden, en de 
melkgift neemt toe.
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Verdienen door 
minder verliezen 

Bonsilage Mais betaalt zich altijd terug

De maiskuil behandelen met Bonsilage Mais levert altijd meer op dan het kost. 
Het inkuilmiddel voorkomt voor €1,53 per ton vers in te kuilen mais, broei en 
schimmelvorming en verbetert de smaak van de mais. Daarnaast toont onderzoek aan 
dat veehouders met minder voerverliezen meer koeien kunnen melken of een lagere 
verplichte mestafvoer hebben.

die verteerd kunnen worden, gaat op deze 
manier gemiddeld 20 procent verloren.

Geen hocus pocus
Het verbeteren van de vertering is geen 
hocus pocus. Immers, 10 gram azijnzuur 
per kg natte mais is al voldoende om 
gisten en schimmels te doden. Bonsilage 
Mais maakt dit azijnzuur zeer snel aan. 
Omdat azijnzuur minder positief uitpakt 
voor de smaak, zitten er in Bonsilage 
Mais ook melkzuurvormende bacteriën. 
Deze bacteriën maken tot drie keer meer 
melkzuur dan azijnzuur aan waardoor de 
smaak van de maiskuil zelfs beter is dan 
zonder dit inkuilmiddel. De combinatie 
van bacteriën in Bonsilage Mais is uniek 
en onovertroffen.

Gecontroleerde stammen
Bonsilage Mais bevat drie verschillende 
melkzuurstammen: 1k2075 Lactobacillus 
buchneri (DSM 12856), k2079 

Lactobacillus plantarum (DSM 12837)  
en 1k2103 Pediococcus pentosaceus 
(DSM 12834). Op de site van de 
Europese voedselautoriteit EFSA, die 
onderzoek doet naar de deugdelijkheid 
van deze stammen, kunt u de rapporten 
vinden. Ga hiervoor naar: http://www.
efsa.europa.eu/en/publications. Op alle 
verpakkingen moeten de genoemde  
DSM-nummers staan. Gebruik geen 
stammen die niet getest zijn. Dit is de 
beste garantie op een goede conservering. 
De L. plantarum en de P. pentosaceus 
zorgen onder Belgische omstandig heden 
voor een snelle en goede verzuring. Deze 
stammen maken veel smakelijk melkzuur 
aan. Vervolgens zet L. buchneri een 
deel van het melkzuur om in azijnzuur 
waardoor de schimmels en de broei 
geremd worden. Dit proces duurt tussen 
de vier en zes weken. Hierbij gaat een 
deel van het melkzuur verloren, maar 
worden broei- en schimmelverliezen 

(tot 20 procent van de voerderwaarde) 
voorkomen.

Met Bonsilage Mais kunt u de mais droger 
inkuilen wanneer u de kuil langer dichtlaat 
en beter vastrijdt. Op de verpakking van 
Bonsilage Mais staan de richtlijnen met 
betrekking tot het aanrijden.

Snelle conservering
Als u voor het juiste inkuilmiddel gekozen 
heeft, is vervolgens een snelle en diepe 
conservering van de mais belangrijk. Zeker 
als mais op het land aangetast is door 
schimmels zoals stengelrot, builenbrand of 
bladvlekken. Deze schimmels moeten zo 
snel mogelijk gedood worden. Dit gebeurt 
pas wanneer het voer onder het plastic 
zit en is behandeld met Bonsilage Mais. 
Schimmels en gisten kunnen negentig 
dagen overleven zonder zuurstof, in een 
slecht aangereden kuil zelfs langer. Besteed 
dus aandacht aan het inkuilen en zorg er 
voor dat de kuil gelijkmatig aangereden 
wordt, ook aan de zijkanten van de kuil.

Kuil te droog?
In een droge kuil komen azijnzuur en 
propionzuurvormende bacteriën veel 

minder voor. Dat is ook de reden dat deze 
kuilen gemakkelijk warm worden. Het 
toevoegen van Bonsilage Mais is daarom 
zeer aan te bevelen bij drogestofgehalten 
tussen de 32 en 38 procent. Ook een 
juiste voersnelheid van 2 meter per 
week in combinatie met een voldoende 
dik gronddek en een glad snijvlak zijn 
essentiële punten. Als u alles goed doet, 
minimaliseert u het verlies van 20 naar 
5 procent. Een investering in Bonsilage 
Mais verdient zich altijd terug.

Bonsilage Mais

•  Tot duizend keer  
minder schimmels

•  Broei die drie keer zo lang  
wordt uitgesteld

• Maximale pensstimulatie
•  Geeft hoog melkzuur-, azijnzuur-  

en propaandiolgehalte
• Verbetert de smaak
• Meer melk en kg melkeiwit per koe
•  Tast de structuur van het voer niet 

aan (geen enzymen)
• Geen voorvertering
• Gecontroleerde bacteriestammen

Mais staat bekend als voer dat makkelijk 
bederft. Broei en schimmel verteren 

een deel van het voer al voordat het in 
de koe is en bederven de smaak. Koeien 
nemen 16 procent minder op bij 75 
procent broei in de mais volgens onderzoek 
van L. Whitelock. Als klap op de vuurpijl 
produceren schimmels ook nog eens 
afvalstoffen waar bacteriën in de pens niet 
van houden. Van alle nutriënten in mais 

Energieopbrengst mais per ha: 15 ton 
droge stof à 980 VEM = 14.700 kVEM/ha

Energieopbrengst Investering Opbrengsten= 
lagere verliezen

Beperking inkuilverliezen   6% 882      kVEM/ha € 96,-

Verlies door broei en schimmelvorming   10% 1470    kVEM/ha € 160,-

Kosten Bonsilage Mais bij 40 ton € 61,20

Totale verliezen maiskuil 2352    kVEM/ha € 255,-

Rendement Bonsilage Mais

1* Bron: Wageningen UR: 9 maandelijkse voerprijsvergelijking op 27 juli 2015, KVEM prijs € 0,108
2* Kosten Bonsilage Mais € 1,53 per ton
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Melkveehouders die hun weilanden in het najaar doorzaaien, verdienen de 
kosten al weer terug met de eerste snede in het voorjaar. Ook de volgende 
sneden blijven beter van kwaliteit en opbrengst dan de oude snede.

Met het groter worden van de 
melkveebedrijven wordt ook de 

grasopbrengst per hectare belangrijker. 
September/oktober is naast februari/
maart een uitstekend moment om de 
graslanden te verbeteren waardoor er in 
het jaar er op meer ruwvoer gewonnen 
kan worden. Het voordeel van doorzaai 
in het najaar is dat er eigenlijk altijd 
voldoende vocht in de bodem aanwezig 
is. De slagingskans van doorzaaien is in 
dit jaargetijde maximaal. Wanneer het 
doorzaaien goed aanslaat, levert de eerste 
snede 30 procent meer gras op dan een 

Het ras BarFlip in Milkway•Doorzaai, 
kiemt en vestigt zelfs al bij 6 graden 
Celsius. De grasmat groeit dus ook bij lage 
temperaturen snel dicht. Milkway•Doorzaai 
is daarom bij uitstek het ideale mengsel om 
tot laat in het najaar te gebruiken.
Een ander ras dat een groot aandeel 
vormt in Milkway•Doorzaai mengsel is 
Dromara. Dit ras is het beste tetraploïde 
Engels raaigras van de Rassenlijst. Hiermee 
krijgen veehouders, naast en snel herstel 
van de zode, ook de garantie voor een zeer 
smakelijke weide die jaarlijks meer droge 
stof per hectare levert. Op de website van 
Barenbrug staat de complete Aanbevelende 
Rassenlijst. Ga hiervoor naar  
www.barenbrug.be/veehouderij.

Snel interessant
Doorzaaien van weides is wellicht eerder 
aan de orde dan u verwacht. De droge 
perioden in 2015 hebben op veel weilanden 
gezorgd voor extra onkruiden in de wei 

die met weinig water toch 
gegroeid zijn. Doorzaaien is dus 
ook interessant bij weides die er op 
het oog nog goed uitzien. Slechte grassen 
herkent u aan de witte voetjes. Om u 
te helpen bij het beoordelen van het weiland heeft Barenburg de 
Graslandapp ontwikkeld. In een paar eenvoudige stappen leert u hoe 
u uw weide kunt beoordelen op slechte grassen. Aan de hand van 
duidelijke beschrijvingen en foto’s ziet u uit welke grassen uw weide 
bestaat. Met de Graslandapp kunt u zonder twijfel besluiten of uw 
grasland aan vernieuwing toe is.

Voorafgaand wiedeggen
Om maximaal te profiteren van de voordelen van doorzaaien is 
voorafgaand wiedeggen aan te bevelen. Een wiedeg verwijdert 
minder diep wortelende onkruidgrassen, zoals ruwbeemd en 
straatgras. Met een juiste aanpak is doorzaaien zodoende de 
meest efficiënte en snelle methode om de kwaliteit van een 
weide te herstellen. Een aandrukrol zorgt dat het zaad stevig in 
de grond ligt waardoor de wortels beter bij het vocht kunnen. 
Een vlakke bodem zorg ook voor een beter maaibeeld en minder 
verontreiniging bij de volgende maaibeurten.

Zachtbladig rietzwenk
is echt goed!

U komt het in deze Zaad&Voer  
een paar keer tegen: zachtbladig 
rietzwenk. Steeds meer signalen laten zien dat 
op maaipercelen, die meer dan twee jaar liggen, 
zachtbladig rietzwenk veel voordelen biedt.

Deze supersoort heeft enorm diepgaande wortels 
en de allerbeste celwandverteerbaarheid. Koeien 
kauwen er een keer vaker op, produceren meer 
speeksel en houden de pens gezond. Wat wil 
je nog meer? Engels raaigras maakt van 1 kg 
stikstof tussen de 3 en 5 kg eiwit, zachtbladig 
rietzwenk maakt van dezelfde hoeveelheid stikstof 
tussen de 5 en 6 kg eiwit.

Veehouders die bezig zijn met het efficiënt 
benutten van mineralen, voeren berekeningen 
uit wanneer de meeste fosfaat benut wordt. 
Wanneer ze voldoende krachtvoer willen voeren, 
maar geen stro of hennep, komen ze allemaal bij 
zachtbladig rietzwenk uit. Ook veehouders die 
meer van hun natte of van droge grond willen 
halen, komen bij hetzelfde antwoord: rietzwenk.

Dit gras levert 18-20 ton gras onder maaien 
op, zelfs onder droge omstandigheden. Engels 
raaigras blijft steken op 12-15 ton op gemiddelde 
grond. Het inrichten van het bouwblok met 
specifieke maaiweides met zachtbladig rietzwenk 
kan veel voordeel bieden.

Tom Willems
Rayonmanager Barenbrug Belgium

Doorzaaien  
weides in najaar  
is terugverdiend in voorjaar

Werktuigendagen Oudenaarde

Op de internationale werktuigdagen  
in Oudenaarde op 26 en 27 september kunt  
u op de stand van Barenbrug zelf het doorzaaien 
beoordelen. 

Doorzaaien maakt een enorme opkomst door. Op een 
snelle en goedkope manier grasland vernieuwen levert 
meer voederwaarde en massa op. Met name door 
mengsels te gebruiken die kiemen en vestigen bij koude 
temperaturen neemt het aandeel Engels raaigras in de 
weide snel toe na doorzaaien.

snede van een tien jaar oud perceel. Dit 
betekent dat de kosten van doorzaaien 
(gemiddeld 150 euro per hectare) al met de 
eerste voorjaarsnede worden terugverdiend. 
Daarnaast verbeteren de nieuwe grassen 
de smakelijkheid, voederwaarde en 
standvastigheid van alle snedes die volgen.

Lage temperaturen
De slagingskans van doorzaaien is met 
het mengsel Milkway•Doorzaai van 
Barenbrug maximaal. Milkway•Doorzaai 
kenmerkt zich door een snelle opkomst en 
vestiging bij extreem lage temperaturen. 

Green Spirit Doorzaai

Standaard Weidemengsel
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De slagingskans is  
met het mengsel 
Milkway•Doorzaai  
maximaal
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