
 
 
 
 

  

 

Gewas 

Zorg voor voldoende kuilopslag  
De minimale voersnelheid van de kuil is 1 tot 1,5 meter per week. Zorg dat de 
breedte en de hoogte van de kuil hierbij past. Zo wordt broei voorkomen. In de 
praktijk blijkt dat veel melkveehouders de kuil te hoog maken. Broei betekent 
een slechtere voederwaarde die gecompenseerd moet worden door 
krachtvoer. Blijf ook bij uitbreiding van de veestapel rekening houden met de 
maatvoering van de voeropslag.  
 

Kuil zorgvuldig in en uit 
Rij de kuil en vooral ook de zijkanten goed aan. Gebeurt dit niet dan kan de 
broei toeslaan en verliest het kuilvoer voederwaarde. Dit verlies moet 
gecompenseerd worden met ruwvoer of krachtvoer.   

 

Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers 
 
 

 LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, Rabobank, Vitens en ForFarmers zijn in 
het najaar van 2013 gestart met het twee jaar durende project Vruchtbare 
Kringloop. In de Vruchtbare Kringloop werkt de landbouwsector in de 
Achterhoek en de Liemers hard aan het realiseren van een kringlooplandbouw. 

Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren 
en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en 
‘toekomstproof’ te maken wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, 
waterbeheer en bodem vruchtbaarheid.  

Aan het project werken meer dan 250 melkveehouders mee.  Het project  
bestaat uit vier deelprojecten: KringloopWijzer, Mestverwerkingsproducten, 
Intersectorale  samenwerking en Bodem- en grondwaterkwaliteit.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhoog efficiëntie op uw bedrijf  
en voorkom verliezen 

 
   

 

Ervaring in het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers levert 
een aantal aandachtspunten op voor ondernemers om te werken aan een 
goede benutting van fosfaat en stikstof. Verhogen van het bedrijfs-
resultaat en kostenverlaging zijn mogelijk. Ook voor uw bedrijf. De basis is 
de KringloopWijzer, waarin vee, mest, bodem en gewas centraal staan. 
Meeste winst is te halen bij het verbeteren van de bodembenutting blijkt  
uit de ingevulde Kringl0opWijzers van de deelnemers.  
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Veestapel 
 

Verhoog de levensproductie per koe  
Door meer lactaties per koe te realiseren  
kunt u de levensproductie van de koe 
vergroten. Streef naar een levensproductie 
van 40.000 kg melk per afgevoerd dier. Goed 
dierwelzijn en ziektepreventie zijn de sleutels 
om dit te bereiken. Met een hogere levens-
productie is minder jongvee nodig.  

Fok minder jongvee op 
De opfok van jongvee  is niet efficiënt in de fosfaat- en stikstof benutting . Fok 
alleen jongvee op voor vervanging van de melkveestapel en hou de opfokperiode 
kort (24 maanden).  

Maak een rantsoensamenstelling per diergroep 
Kijk goed naar de verschillende diercategorieën en laat rantsoenberekeningen 
maken per categorie. Bekijk welke behoeften droge koeien, koeien in het begin 
van de lactatie, koeien in de tweede helft van de lactatie en jongvee hebben en 
voer naar deze behoeften.  
 

Mest 
 
 

Ken de mestsamenstelling 
Analyseer de mest voordat u deze 
uitrijdt op het land. Het is belangrijk om 
te weten  hoeveel stikstof, fosfaat en 
kali u met dierlijke mest het gewas geeft 
zodat de kunstmest gift gericht gegeven 
kan worden. Dit bespaart kosten en 
verlies van stikstof en fosfaat naar het 
grondwater.  

Zorg voor voldoende mestopslag 
Zorg voor voldoende mestopslag op uw bedrijf. Dan kunt u mest uitrijden op het 
moment dat het gewas de mineralen  het beste kan benutten. 

Bodem 

Ken de bodem van uw percelen 
Zorg voor een vierjaarlijkse update van uw  bodemanalyse 

zodat u de percelen goed kent. Laat het monster  

uitgebreider analyseren dan alleen voor derogatie. De 

bodemanalyse dient als basis voor uw operationele 

bemestingsplan. Ook de bodemconditiescore is van groot 

belang om uw percelen te leren kennen!  

Maak een operationeel bemestingsplan  
Maak voor 1 februari  een operationeel bemestingsplan. Gebruik de mest daar 
waar de behoefte is. Denk hierbij aan de verschillende behoeften van maïs op 
scheurland, maaipercelen en weidepercelen. Breng geen mest op scheurland. 
Check regelmatig of de uitvoering van de bemesting conform het plan is. 

Gebruik een groenbemester 
 
Maak van uw vanggewas een groenbemester. 
Gebruik bijvoorbeeld gras als onderzaai bij de 
maïs of zaai direct na de oogst van de maïs het 
gewas in. Zo voorkomt u stikstofuitspoeling en 
verbetert u de bodemvruchtbaarheid door de 
organische stof toevoer.  

Gebruik drijfmest in de rij 
Gebruik bij maïs drijfmest in de rij om een hogere benutting van fosfaat en 
stikstof  uit de drijfmest te halen. De benutting van de meststoffen is hoger 
omdat mest en maïszaad dichter bij elkaar in de bodem worden gebracht. Denk 
aan aanvullende kalibemesting.  

Wees geduldig 
Wacht met het bewerken van grond op de goede weers- en 
bodemomstandigheden. Denk hierbij ook aan de bodemtemperatuur. Rijden op 
natte percelen, met te harde banden of met te zware lading verslechtert de 
bodemstructuur. Opbrengstderving  en mineralenverlies zijn het resultaat.  
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