Workshop:
Overig ruwvoer en
eigen krachtvoerteelt
Huidige situatie voerteelt

Zijn er alternatieven?

Gras 				eiwit
Mais 				 energie 			

Voederbieten				 1100 – 1200 VEM
Soja								eiwit
Lupine							eiwit
Veldbonen 					eiwit
Vezelhennep				structuur
Sorghum						energie: zetmeel
													suiker
													eiwit

zetmeel

Aankoop krachtvoer om rantsoen
compleet te maken.

Soja

Sorghum

Rijpe sojabonen

Geoogste sojabonen

Bloeiwijze Sorghum

Wat zijn de succesfactoren voor deze
alternatieven?
-

Bodemconditie: pH en organische stof
Onkruidbestrijding: haagwinde, kweek, aardappelopslag
Zaaibed bereiding en zaaien: snelle en egale opkomst
Gewasverzorging: insecten, onkruiden en schimmelziektes
Positieve ervaringen in het rantsoen
Maar bovenal, het leuk vinden om dit soort gewassen te telen
en te vervoederen!!

Groenbemester en compost

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen

Meer biodiversiteit op het
boerenbedrijf. Wat levert dat op?
Biodiversiteit hoog op de agenda
Minder uit Brussel meer uit de markt
Duurzaamheidsprogramma’s
On the way to planet proof
Royal A-ware AH
Beter Leven keurmerk zuivel
Biodiversiteitsmonitor
melkveehouderij

Vragen om
biodiversiteit

Europees landbouwbeleid GLB
Kruidenrijk grasland een van de mogelijkheden en
goed inpasbaar in de melkveehouderij
Biodiversiteit op het bedrijf
Functioneel inzetten:
FAB
Hoofddoel (agrarisch) natuurbeheer = subsidie ANLb – ruwvoer nevendoel
Hoofddoel structuurrijk en gezond ruwvoer – biodiversiteit nevendoel
Bijdragen aan robuustere bodem - klimaat

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen

Workshop:
Groenbemester mais
Tegelijkzaai:

Rietzwenk tegelijk met de mais zaaien

Onderzaai:

Italiaans raaigras zaaien in
4–6 blad stadium van de mais

Nazaai:

Vóór 1 oktober zaaien:
Gras, Japanse haver, graan,
bladrammenas, bladkool

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen

Workshop:
Mais 																					Maisteelt 2019
1. Kies altijd een vroeg maisras:
Gezondheid
Kwaliteit
Opbrengst

2. Denk aan een optimale bemesting:
Gebruik Opticoat in de rij (+B, +SO3)
Strooi Kali breedwerpig
Géén drijfmest op gescheurd grasland

3. Oogst 2019:
			 Kijk naar de plant,
			niet naar de
			kalender (1 okt.)

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen

Workshop:
Graslandactualiteiten
1. Maak een bemestingsplan,
denk aan de kalivoorziening.
Tijdig stoppen met drijfmest, voldoende mestopslag
Belang van Kali

2. Beoordeel uw grasland
Doe de Farmwalk
Holle zode
% goede grassen / % slechte grassen / % onkruid
Maak de keuze voor herinzaai of doorzaai

3. Kies het juiste mengsel
Herinzaai: weiden / maaien
Doorzaai
Klaver

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen

Workshop:
Bodem
De zes elementen
van bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit is
goed voor:
Productie
Waterkwantiteit en –kwaliteit
Klimaat
Biodiversiteit
Portemonnee

Optimaal landgebruik

60% blijvend gras

20% grasklaver
(evt. aangevuld
met kruiden)

20% mais

In vruchtwisseling van 3 jaar

Verbetering bodemkwaliteit breed
Verbetering stikstof leverend
vermogen
Verhoging opbrengst en ruw eiwit
van eigen land
Minder aanvoer van kunstmest
Lagere nitraatuitspoeling
Minder aanvoer van soja
Hogere kosten zaaizaad
Voordeel tot 7000 euro/jaar
Lagere broeikas gassen
Hogere biodiversiteit

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen

Workshop:
Precisielandbouw NIRS
NIRS technologie

Doel

(Nabij InfraRood Spectroscopie)
Sensor meet licht met
specifieke bandbreedtes
Relatie tussen specifieke bandbreedtes en bepaalde gehalten
Goede ijklijnen nodig

Toepassingen in
de landbouw
Voer/gewas - bepalen van
enkele voederwaarde gehalten
Mest – bepalen van N, P en K
Grond – bepalen van gehalte
aan organische stof

Plaats/tijds-specifieke variatie meten         
                 betere mineralenefficiëntie

NPPL (Nationale Proeftuin
Precisie Landbouw)
op proefbedrijf De Marke
Verisscan- binnen perceel
plaatsspecifiek gehalte aan
organische stof bepalen,
daarnaast pH, EC en hoogte
Plaatsspecifiek grasopbrengst en
kwaliteit bepalen met Hakselaar
Drijfmest toedienen op basis van
actuele samenstelling

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen

Workshop:
Precisielandbouw
Sensoren in de bodem, wat kan ik er mee?
6 referentiebedrijven
Zoek perceel wat lijkt op die van jou;
gecodeerd naar grondsoort, grondwatertrap en gewas

3 sensoren meten:
Bodemtemperatuur
Bodemvocht
Geleidbaarheid

Wat voor advies?
Wanneer te bemesten / berijdbaarheid van het perceel
Wanneer en hoeveel te beregenen
[Toekomst] uitspoeling nutriënten
drogestofopbrengst (kg per ha)
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Het theoretische effect van het bemestingstijdstip op het
opbrengstverloop, schematisch weergegeven (Bussink, 2006)

Kijk op www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/sensoren

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen

