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Bedrijfsinformatie
150 melkkoeien, 100 st. jongvee
1.500.000 kg melk, 140 dgn weidegang
84 ha droge zandgrond, NLV ca 100, beregening 80 ha
–
–
–
–

66.5 ha grasland (wv 1.5 ha vergroening klaver)
17.5 ha maisland
36 ha huiskavel, Nieuw Nederlands Weiden (ca 20 ha)
1000 m3 mest afzet

Opbrengst grasland en mais per ha uit KLW




2017
2018
2019

13.1 ton ds
11.0 ton ds
13.9 ton ds

18.0 ton ds.
18.1 ton ds
20.9 ton ds
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Bouwplan
Kavel jongvee, 25 ha, geen derogatie


Oud akkerland, flexibel rouleren

Melkveedeel, 59 ha, derogatie


25 ha huiskavel ontginningsgrond

Globaal 80/20 over gehele bedrijf



Strategie 1-2 jr mais en 4-5 jr gras

Laatste jaar wat meer scheuren en sneller
rouleren vanwege droogte
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Bemesting mais en gras
Mais na gras; 15 m3 + 15 Nrij + 15 Nna
2-3e jr mais na gras; 35 m3+15Nrij+15Nna


Voorheen 40 m3 + 30 Nrij

“Overige” rdm en km naar grasland


Sturen op een hoger ruw eiwit





Ca 50 m3 rdm op grasland
400-500 kg KAS op grasland

Zeer vroeg starten met bemesting grasland

www.bemestingsadvies.nl

Fotos
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Teelt van de mais


In april met zodebemester bemesten




Over groenbemester, direct infrezen

Half april ploegen met vorenpakker


Max 20 cm, tot 35 cm ondergronders diepte

Zaaien rond 20 april
 Voor opkomst 1-2 wiedeggen, daarna spuiten
 6-8 blad, It Raai als onderzaai (22 kg)




Of grasinzaai na de mais voor grasland
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Resultaat vruchtwisseling
voor Patrick Hoefmans

OS% in 30 jr ruim 2% hoger
Goede mais opbrengsten 15-20 ton ds
Betere gras opbrengsten10-13 ton ds
N-bodemoverschot gem 76 kg N/ha (3 jr KLW)
Minder gewasbescherming



Juiste strategie om op deze grond
goede opbrengst en kwaliteit te halen
En omgaan met engerlingen
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Mijn zoektocht voor toekomst?
Aandeel blijvend grasland richting
duurzaamheidsconcepten. Op deze grond
moet je regelmatig grasland vernieuwen!?
Vruchtwisseling is uitvoerbaar met goed
vakmanschap...
De bemesting na scheuren gras moet nog
verder terug.
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