GRAS
EXTRA

Graslandmanagement en weidegang blijven belangrijke
bouwstenen voor elke melkveehouder. Daarom gaat
Veeteelt in 2017 door met het concept VeeteeltGRAS.
Dit zijn de bouwstenen:
BIJLAG

GRAS
EX

Net als in 2016 brengt Veeteelt twee
keer een extra bijlage: VeeteeltGRAS. Verschijningsdata: 22 februari
en 5 juli. Bomvol informatie van de
bekende Veeteelt-kwaliteit. Van bemesting tot inkuilen, van afrasteren
tot beweidingsstrategieën en meer.
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NIEUW Van februari tot en met september 2017 gaat de redactie maandelijks een VeeteeltGRAS-journaal
maken. Een actuele video waarin het
grasseizoen 2017 in woord en beeld
wordt gebracht.
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De ‘reguliere’ Veeteelt besteedt in elk
nummer aandacht aan VeeteeltGRAS
door actuele berichten rondom graslandmanagement en weidegang. Zo
is er een duidelijke link tussen
Veeteelt en VeeteeltGRAS.

VeeteeltGRAS heeft een
prominente positie op de website
van Veeteelt. Dit zorgt voor meer
online aandacht!

2017

Met een oplage van 20.089 e-mailadressen is de VeeteeltGRASnieuwsbrief een krachtig kanaal voor
informatie over graslandmanagement
en weidegang. In 2017 verschijnen
er in totaal 10 nieuwsbrieven
rondom gras.
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Rode klaver verovert Nederland, vooral vraag bĳ melkveehouders met hoge grasopbrengst

Onstuitbare opmars van de groene motor
Verkoopcĳfers duiden op een definitieve doorbraak van de grasklaverteelt in Nederland.
Onder druk van strenge stikstofgebruiksnormen bloeit en groeit vooral de teelt van
gras met rode klaver, bĳ melkveehouders met
hoge grasopbrengsten in het bĳzonder. Klaver,
ook wel de groene motor genoemd, kan ook
en rol spelen in de roep om meer biodiversiteit
in de monocultuur van Engels raaigras.
tekst Jelle Feenstra

H

oeveel het precies is, kan niemand
zeggen. Maar dat grasklavermengsels
bezig zĳn aan een behoorlĳke opmars,
is zeker. Graszaadverkopers constateren
ten opzichte van twee jaar geleden een
verdubbeling – of zelfs meer dan dat —
van de omzet in grasklavermengsels. ‘Het
gaat vooral om de inzaai van rode klavers
op maaipercelen’, zegt Hendrik Nagelhoud van DLF.
‘Er wordt niet alleen veel naar klaver gevraagd, het wordt ook veel ingezaaid’,
constateert ook productmanager veehouderĳ Mark de Beer van graszaadaanbieder Limagrain. ‘De verkoop van
klaverzaad is bĳ ons verdubbeld ten opzichte van 2015, terwĳl er daarvoor ook
al flink wat groei zat in de afzet van
klaver, met name rode klaver. De afzet
van witte klaver groeit ook wel, maar
minder dan rode klaver.’

Verkoop klaver over de kop
De voornaamste redenen om klaver in te
zetten lĳken helder: de beperkte stikstofgebruiksruimte en de vraag naar meer
ruwvoer wringen. De smakelĳke stikstofbinder biedt de oplossing. Klaver is in
staat om stikstof uit de lucht om te zetten
in voor de plant opneembare stikstof. Het
gras in de directe omgeving van klaver
profiteert daar enorm van. Daarom wordt
klaver ook wel de groene motor voor gras
genoemd. Extra meegenomen is dat de
continue afgifte van stikstof in het twee-

de deel van het grasseizoen roest voorkomt. Het gras blĳft daardoor het hele
jaar smakelĳk.
‘De honger naar informatie over klaver
op studieavonden is groot. Bĳ ons is de
omzet in grasklaver al een paar keer over
de kop gegaan. De doorbraak van klaver
zet nu echt behoorlĳk door’, zegt productmanager Edward Ensing van Barenbrug Zaden. Ook Bernard Bles van grasveredelaar DSV Zaden ziet steeds meer
melkveehouders enthousiast zĳn over
grasklaver. ‘En dan doel ik vooral op rode
klaver in maaipercelen.’
Bles schat dat op minstens 10 procent van
alle recent ingezaaide percelen in Nederland inmiddels gras met rode klaver staat.
Ensing denkt dat dat percentage aardig
klopt. Hĳ ziet de vraag naar rode klaver
vooral groeien bĳ melkveehouders met
hoge grasopbrengsten. ‘Je wilt graag 16
tot 18 procent eiwit uit gras voeren. Maar
als je uit dierlĳke mest en kunstmest
maximaal 320 kilo stikstof mag aanvoeren en je haalt jaarlĳks meer dan 14 ton
droge stof van het land, dan moet je op
een andere manier kracht en stikstof in
de grond brengen. Klaver doet dat’, geeft
Ensing aan.

Twee ton droge stof meer
Het inmiddels afgelopen project Klaverklimaat van het Louis Bolk Instituut, Barenbrug Zaden en Agrifirm Feed leverde
ook een behoorlĳke bĳdrage aan de groei-

ende populariteit van grasklaver. De twee
melkveehouders in het project, Joris Buĳs
uit Etten-Leur en Tonny Groot Koerkamp
uit Harfsen, laten jaar na jaar goede resultaten zien met grasklaver. De verschillende in het project uitgevoerde veldproeven
tussen 2012 en 2015 laten die goede resultaten ook zien. Maaiweides met gras en
rode klaver leveren op alle fronten meer
opbrengst.
Heel concreet: de opbrengstverschillen
waren bĳna 2 ton droge stof, ruim 220 kg
dve en 1100 kvem per hectare per jaar in
het voordeel van gras met rode klaver. En
dat zonder kunstmest. Terwĳl het pure
gras circa 150 kilo stikstof uit kunstmest
had gekregen. Omgerekend levert deze
stikstofbinder door de besparingen op
kunstmest en minder eiwitaankoop de
melkveehouder een voordeel van circa
400 euro per hectare op (zie kader), zo becĳfert het Louis Bolk Instituut. Dan zĳn
andere voordelen van rode klaver, zoals
een beter bodemleven en een betere bodemstructuur door diepere beworteling
en minder droogtegevoeligheid, nog niet
eens meegerekend.

Vooral voor maaipercelen
Met zulke cĳfers zou je denken dat de
melkveehouders in Nederland al lang
massaal waren overgestapt op rode klaver. Waarom is dat tot op heden nog niet
gebeurd? ‘De teelt en de voordelen zĳn
nog steeds relatief onbekend. En je moet

Louis Bolk Instituut becĳfert 396 euro winst per hectare
Het valt niet mee om de economische gevolgen van grasklaverteelt op bedrĳfsniveau in beeld te brengen. Het Louis Bolk
Instituut deed een poging en gaat bĳ de
berekening uit van de gemiddelde resultaten van de demovelden, historische
voederwaardeprĳzen en een gemiddeld
bedrĳf.
Bĳ een productiestĳging van 1,9 ton droge stof per ha met 49 gram vem per kg ds
minder, maar 6 gram dve per kg ds meer
dan puur gras wordt er circa 1140 kvem
en 220 kg dve meer geproduceerd per
hectare. Bĳ een prĳs van 13 cent per
kvem en 1,09 euro per kg dve is dat circa

393 euro per ha. Per jaar wordt ook minimaal 125 kg kunstmest en drie keer
strooien bespaard. Dat is ongeveer 187
euro per ha. Daartegenover staat dat de
combinatie gras-rodeklaver gemiddeld
slechts vier jaar productief is, terwĳl een
puur grasperceel misschien wel acht
jaar meekan. De inzaaikosten van grasklaver zĳn niet alleen hoger, maar kunnen ook over minder jaren verdeeld worden. Netto kost dit 70 euro per ha per
jaar extra.
De mestafzetkosten kunnen stĳgen,
doordat het ruweiwitgehalte in gras-rode klaver hoger is dan in puur gras. Bĳ

een extra ruweiwitproductie van 816 kg
per ha en mestafzetkosten van 1,75 per
kg stikstof zouden de mestafzetkosten
dan met 114 euro per ha stĳgen. In veel
gevallen heeft een bedrĳf helemaal geen
extra kosten: omdat er genoeg grond is
of de mestafzet niet door stikstof maar
door fosfaat bepaald wordt.
Wanneer uitgegaan wordt van extra
mestafzet, bedraagt het economisch
voordeel van een geslaagde gras-rode
klaverteelt op een gemiddeld bedrĳf
zo’n 396 euro per ha. Zonder mestafzet
kan dat dus nog verder oplopen.

VEETEELTGRAS EXTRA

VX02GRAS16_Hoofd.indd 14

26-08-16 15:36

SEPTEMBER

VX02GRAS16_Hoofd.indd 15

NIEUWSBRIEF
Tarieven

Data nieuwsbrief

advertorial

1. dinsdag 31 januari

thema nog te bepalen

of full banner

2. dinsdag 14 februari

voor uitkomen VeeteeltGRAS

€ 300 per keer

3. dinsdag 28 februari

na uitkomen VeeteeltGRAS

4. dinsdag 18 april

thema nog te bepalen

5. dinsdag 16 mei

thema nog te bepalen

6. dinsdag 13 juni

thema nog te bepalen

7. dinsdag 27 juni

voor uitkomen VeeteeltGRAS

8. dinsdag 11 juli		

na uitkomen VeeteeltGRAS

9. dinsdag 15 augustus

thema nog te bepalen

10. dinsdag 12 september

thema nog te bepalen

ONLINE
leaderboard
advertorial
large rectangle
button
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video (per filmpje)

PER WEEK
€ 220
€ 270
€ 200
€ 120
€ 400
€ 200

Interesse? De advertentieafdeling van Veeteelt neemt graag contact met u op
om de vele mogelijkheden door te nemen en samen met u een multimediaal voorstel op maat te maken.
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