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MEER GRAS MEER MELK

Grasland is een belangrijke inkomstenbron voor veehouders. Een
hogere ruwvoeropbrengst van een betere kwaliteit levert direct
voordeel op in de vorm van lagere krachtvoerkosten.

Daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen zoals BEX en de KringloopWijzer. De veehouder wordt
hiermee aangemoedigd tot optimalisatie van de ruwvoerwinning. Een hogere ruwvoeropbrengst
kan op twee terreinen voordelen opleveren. Lagere aankoopkosten voer en meer ruimte in de
KringloopWijzer door een efficiëntere kringloop van fosfaat en stikstof.
Ook heeft de melkveehouder te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Meer beweiden
wordt gestimuleerd. Maar wat betekent dat voor het economisch rendement? Hiernaar wordt veel
onderzoek gedaan. Onder andere door Wageningen UR. In deze brochure komt Bert Philipsen,
die hierbij nauw is betrokken, aan het woord.
Veehouders hebben diverse mogelijkheden beschikbaar om hogere ruwvoeropbrengsten in
grasland te behalen. Denk bijvoorbeeld aan een breed spectrum aan onkruidbestrijdingsmiddelen,
maar ook het nieuwe product SmartGrass® dat gras sneller laat groeien en dus zorgt voor extra
ruwvoer van het eigen bedrijf.
Ongetwijfeld wilt u ook meer rendement uit grasland halen. Deze brochure met de titel ‘Meer gras
meer melk’ biedt u informatie die u helpt om de ruwvoeropbrengst te verhogen.
Bezoek ook zeker onze website meergrasmeermelk.nl. U kunt daar direct het financiële voordeel
berekenen.
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GRASLANDMANAGEMENT

Goed graslandmanagement wordt steeds belangrijker. Om diverse
redenen. Bert Philipsen verbonden aan Wageningen University
& Research centre kent de dagelijkse praktijk als geen ander en
vertelt er graag over.
“De sector heeft te maken met veel nieuwe wetgeving en
nieuwe informatie uit onderzoek. Tegelijkertijd heeft de
melkveehouder het druk met werkzaamheden in de stal en
op het land. Daarom is het belangrijk dat wij als onderzoekers
de veehouder bedienen met gerichte adviezen en duidelijke
handvatten”, vertelt Philipsen.

BEWEIDEN OF MAAIEN?

De Nederlandse zuivelsector zet zich samen met veehouders in
voor het behoud van de weidegang. “In mijn optiek zijn daar drie
belangrijke redenen voor” vertelt Philipsen. In de eerste plaats
het imago van de branche en het maatschappelijke draagvlak.
Nauw verbonden daaraan is de tweede reden: de marketing en
vermarktbaarheid van producten in binnen- en buitenland. De
derde is meer direct gericht op het realiseren van een zo goed
mogelijk economisch resultaat.”
In 2015 ging zeventig procent van de koeien met enige regelmaat
naar buiten. De overige dertig procent stond fulltime opgestald.
Doelstelling in het convenant weidegang is de weidegang te
verhogen naar tachtig procent. Philipsen vindt dit een goede
ontwikkeling: “Ik ben van mening dat de combinatie beweiden en
maaien grote voordelen biedt. En dan niet alleen omdat het voor
de burger leuk is, ook bedrijfseconomisch. Bedenk dat de netto
opbrengst bij een weidegang ongeveer hetzelfde is als bij maaien.
Dit komt omdat er geen conserveringsverliezen zijn. Ook zien we
dat beweiding een positief effect heeft op de uitstoeling, want
door beweiding ontstaat een dichtere grasmat. Waar het in het
verleden vaak fout ging, was in de beweidingssystemen. De eerste
dag smakelijk gras, maar al snel vermindert de smakelijkheid door
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vertrapping. Om dat te voorkomen, hebben we
bijvoorbeeld voor boeren die robotmelken de
informatiemap Robot & Weiden ontwikkeld. We
presenteren daarin vijf concepten waarbij we kijken
naar het gras, arbeidsgemak, weidevakmanschap
en melkproductie. Ook voor andere type
melkveebedrijven zijn kaarten met richtlijnen
ontwikkeld. Doel hiervan is de veehouder praktische
handvatten te bieden voor goed graslandbeheer,
vanaf de eerste tot de laatste dag van beweiding.”

KOE, VOER, BODEM EN MEST

Het domein van de rundveehouder is in de eerste
plaats de stal. Het vee wordt nauwlettend en
gedetailleerd gevolgd. Vaak is de aandacht voor
de grond een stuk minder. “Dat is historisch goed
verklaarbaar”, denkt Philipsen. “Maar we zijn nu in
een ander tijdvak aanbeland waar optimalisatie van de
ruwvoerwinning en beweiding steeds belangrijker wordt.
We hebben te maken met BEX en de KringloopWijzer. De
beperkte ruimte voor fosfaat en stikstof vraagt om een
bedrijfsvoering waarin zowel aandacht is voor de koe, het
voer, de bodem en de mest. Goed graslandmanagement is
daarbinnen enorm belangrijk.

FARMWALK

Een van de vroegere leermeesters van Philipsen doceerde:
graslandbeheer begint bij observeren door middel van de
‘Farmwalk’. Philipsen: “Dus minimaal een keer in de week door
de percelen lopen om te kijken wat er gebeurt. Met nadruk op

Van gemiddeld
10 naar 15 ton
droge stof is
mogelijk!

kijken en leren. Grip op je gras krijgen door te kijken, te meten,
te beslissen en te doen.” Zijn er plekken die slecht groeien,
bijvoorbeeld door storende lagen in de bodem? Is er sprake van
veel slechte grassen of onkruiden? Is de bemesting in orde? Ik
vind het jammer dat veel veehouders nog te weinig kijken.”

INNOVATIES

Goed graslandbeheer, of mooier gezegd graslandmanagement,
biedt grote kansen om het bedrijfsresultaat te verbeteren

en tegelijkertijd ook om de koe weer vaker in het weiland te
krijgen. Want daar is Philipsen een groot voorstander van.
“Aanvullend daarop is het belangrijk om onderzoek te blijven
doen en nieuwe kansen te benutten. Het product SmartGrass®
is een mooi voorbeeld wat nader onderzocht moet worden.
Zeker is dat ik dit product ga volgen en dat ik blijf kijken naar
alle ontwikkelingen die de veehouder vooruit kunnen helpen.”
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ONKRUIDBESTRIJDING
de basis voor goed graslandbeheer

ONKRUID VERGAAT NIET…

ONKRUIDEN BESTRIJDEN

ONKRUIDGROEI
VOORKOMEN OF BEPERKEN

Na het afsterven van het onkruid ontstaan open plekken
waarop zich nieuwe breedbladige onkruiden of slechte grassen
als straatgras en kweek kunnen ontwikkelen. Daarom is een
vroege onkruidbestrijding (kleine en jonge onkruiden) veelal
effectiever.

Ondanks het nemen van diverse maatregelen, is het onmogelijk
om onkruid uit het weidebeeld te verdrijven. Nieuwe
onkruidgroei ontstaat uit overblijvende zaden of als gevolg
van uitzwermende zaden uit bermen of buurpercelen. Omdat
onkruid in grasland een zwaar nadelig effect heeft op de
ruwvoeropbrengst, is het zaak om onkruidgroei te voorkomen,
te beperken en waar nodig te bestrijden.

De beste vorm van bestrijding is voorkomen. Dat lukt het beste
in grasland met een hoog aandeel goed presterende grassen
zoals Engels raaigras aangevuld met bijvoorbeeld timothee
en veldbeemdgras. Is er sprake van een slecht groeiklimaat,
bijvoorbeeld door een slechte bodemstructuur, natte plekken,
bodeminsecten, een te lage of te hoge pH of een tekort aan
mineralen, dan krijgen onkruiden de kans zich te ontwikkelen.
Onkruidbestrijding begint daarom altijd bij het nemen van
de juiste cultuur- en bemestingsmaatregelen. Ook het maaien beweidingssysteem is van invloed op de kwaliteit van de
graszode.
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Waar onkruiden groeien, groeit geen gras. Bij een
middelmatige tot zware onkruidbezetting is al snel sprake
van een opbrengstderving van 20 tot 30 procent. Zie de
winstcalculator op de website meergrasmeermelk.nl.

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN
IN GRASLAND

Voor de onkruidbestrijding in grasland wordt gebruik gemaakt
van groeistoffen. Deze selectieve middelen bestrijden veel
een- en tweejarige breedbladige onkruiden en wortelonkruiden
terwijl ze de groei van grassen niet nadelig beïnvloeden.
Sommige groeistoffen sparen ook klaver en kunnen dus ingezet
worden in percelen ingezaaid met een combinatie van gras en
klaver.

GIFTIGHEID ONKRUIDEN

Runderen zijn gevoelig voor diverse onkruiden. Het eten
van gevlekte scheerling, heermoes, herfstijloos, herik,
hondspeterselie, scherpe boterbloem, Jacobskruiskruid,
boekweit, St. Janskruid, stinkende gouwe, veldzuring,
vingerhoedskruid, waterscheerling, wolfsmelk en zwarte
nachtschade kunnen gezondheidsklachten bij runderen
veroorzaken.

BREDE MOGELIJKHEDEN

Voor zowel eerstejaars grasland, bestaand grasland als grasland
met klaver zijn er uitstekende onkruidbestrijdingsmiddelen
beschikbaar. Meestal worden combinaties van verschillende
middelen gebruikt waardoor een brede werking wordt
gerealiseerd. Zie adviezen op pagina 15.

Groeistoffen worden sinds
jaar en dag met succes
toegepast. De werking is
nog steeds excellent.
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ONKRUIDBESTRIJDING
een jaar rond

Met de huidige onkruidbestrijdingsmiddelen is het mogelijk om vanaf
het vroege voorjaar tot het late najaar een onkruidbestrijding uit te
voeren. Vroeg is vaak beter omdat de onkruiden minder ontwikkeld
zijn en dus minder schade kunnen veroorzaken. Maar bedenk: ook
een bestrijding in zomer of in het najaar (o.a. ridderzuring bestrijding)
kan zeer effectief zijn. Gemiddeld genomen is het aan te bevelen om
minimaal een keer per twee jaar een onkruidbestrijding uit te voeren.
Bij zware onkruiddruk kan het wenselijk zijn dit jaarlijks te doen.

Minder onkruid
betekent gewoon
meer opbrengst

WEERSOMSTANDIGHEDEN EN ONKRUIDBESTRIJDING

De onkruidbestrijdingsmiddelen die in grasland worden toegepast zijn contactherbiciden.
De middelen worden dus via contact door de plant opgenomen. De middelen werken het beste
onder groeizame omstandigheden (voldoende temperatuur en luchtvochtigheid).
Soms kunnen de weersomstandigheden het onmogelijk maken om een onkruidbestrijding uit te
voeren. Denk aan neerslag direct na toepassing of een koude en schrale periode. Wacht dan tot
een beter moment.
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VROEGE VOORJAAR (tot half april)
Gedurende het jaar ontwikkelen zich verschillende
onkruiden. In het vroege voorjaar zijn dat onder andere muur,
herderstasje, paardenbloem en boterbloem. Echter, ook
zuring, brandnetel en dovenetel kunnen dan al voorkomen.
Een onkruidbestrijding in het (vroege) voorjaar levert direct
voordeel op in de vorm van een hogere ruwvoeropbrengst
en minder open plekken na het afsterven van het onkruid.
Daarom is het zaak om vooral in het voorjaar alert te zijn om
als dat nodig en mogelijk is, al in een vroeg stadium (vanaf
begin maart) een onkruidbestrijding uit te voeren.

LATE VOORJAAR (vanaf begin mei tot half juni)
De lucht- en bodemtemperatuur gaan omhoog, nachten
zijn minder koud, mineralen komen beschikbaar en de groei
van gras en onkruiden komen in een versnelling. Nieuwe
onkruiden waaronder distels en meerjarige onkruiden
komen tevoorschijn. Ook de typische voorjaarsonkruiden zijn
nog volop in ontwikkeling. Dit kan kortom een heel goed
moment zijn om een onkruidbestrijding uit te voeren.

ZOMER (juni, juli en augustus)
Vaak wordt een onkruidbestrijding in grasland in het voorjaar of
in het najaar uitgevoerd. Onder diverse omstandigheden kan
ook een onkruidbestrijding in de zomer worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld omdat een bestrijding in het voorjaar niet is
gelukt of is ‘vergeten’. Juist in de zomermaanden zijn de
omstandigheden (hogere temperaturen en vaak ook hogere
luchtvochtigheid) ideaal om onkruiden effectief te bestrijden.

NAJAAR (september tot half november)
Zuringsoorten worden bijvoorbeeld het beste in het najaar
bestreden. Een onkruidbestrijding in het najaar biedt vooral
kansen op onkruiden met ondergrondse delen. Dit geldt
niet alleen voor zuringsoorten maar ook voor bijvoorbeeld
paardenbloemen en boterbloemen. Door de neerwaartse
sapstroom worden de planten ook ondergronds effectief
vernietigd. Door een onkruidbestrijding in het najaar krijgen
de grassen in het voorjaar meer ruimte om uit te stoelen.
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WERKINGSTABEL
Onkruidbestrijding in grasland

Nederlandse benaming

Latijnse benaming

Akkerwinde
Bereklauw
Boterbloem, akker
Boterbloem, kruipende
Boterbloem, scherpe
Brandnetel, grote
Brandnetel, kleine
Distel, krulDistel, speerDistel, akkerFluitekruid
Haagwinde
Herderstasje
Hoefblad, groot
Hoefblad, klein
Jacobskruiskruid
Kaasjeskruid
Kamille-soorten
Klaverzuring, witte
Kleefkruid
Madeliefje
Margriet
Melganzevoet-achtigen
Melkdistel, akkerMelkdistel, gewone
Melkdistel, ruwe
Middelst vergeet-mij-nietje
Munt
Muur
Paardenbloem
Paardenstaart
Perzikkruid
Rus, pitrus
Rus, zeegroene
Valse Kamille-soorten
Varkensgras
Viltige duizendknoop
Weegbree-soorten
Zeggen
Zuring, krulZuring, ridderZuring, schapeZwaluwtong
Zwarte nachtschade

Convolvulus arvensis
Heracleum sphondylium
Ranunculus arvensis
Ranunculus repens
Ranunculus acris
Urtica dioica
Urtica urens
Carduus crispus
Cirsium vulgare
Cirsium arvense
Anthriscus sylvestris
Calystegia sepium
Capsella bursa pastoris
Petasites hybridus
Tussilago farfara
Senecio jacobeae
Malva spp
Matricaria spp
Oxalis acetosella
Galium aparine
Bellis perennis
Chrysanthemum leucanthemum
Chenopodium spp
Sonchus arvensis
Sonchus oleraceus
Sonchus asper
Myosotis arvensis
Mentha spp
Stellaria media
Taraxacum officinale
Equisetum arvense
Polygonum persicaria
Juncus effusus
Juncus inflexus
Anthemis spp
Polygonum aviculare
Polygonum lapathifolium
Plantago spp
Carex
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Rumex acetosella
Polygonum convolvulus
Solanum nigrum
Zeer gevoelig
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Buttress®
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Geen informatie
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Gericht op een zo breed mogelijke werking en selectiviteit
biedt Nufarm een helder advies in elk type grasland (zie
pagina 15). Dus in eerstejaars grasland, bestaand grasland en
klavergrasland.
Buttress®
Gedep. handelsmerk Nufarm
Toelatingsnummer
13441 N
Werkzame stof(fen) 400 g/l 2,4-DB
Toepassing in
Grasland met klaver
Veiligheidstermijn	uiterlijk 14 dagen voor maaien of
beweiden

kruipende boterbloem

akker boterbloem

scherpe boterbloem

akkermelkdistel

gewone melkdistel

ruwe melkdistel

krulzuring

ridderzuring

Cirran®
Gedep. handelsmerk Nufarm
Toelatingsnummer
13976 N
Werkzame stof(fen) 315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D
Toepassing in
Bestaand grasland
Veiligheidstermijn	uiterlijk 14 dagen voor maaien of
beweiden*
Jepolinex® Pro
Gedep. handelsmerk
Toelatingsnummer
Werkzame stof(fen)
Toepassing in
Veiligheidstermijn

Nufarm
6215 N
660 g/l MCPA + 90 g/l dicamba
Eerstejaars en bestaand grasland
uiterlijk 7 dagen voor maaien of
beweiden

Tapir®
Gedep. handelsmerk Dow AgroSciences
Toelatingsnummer
15258 N
2,5 g/l florasulam + 144,1 g/l fluroxypyrWerkzame stof(fen)	
meptyl + 80 g/l clopyralid
Primstar®
Gedep. handelsmerk Dow AgroSciences
Toelatingsnummer
12585 N
Werkzame stof(fen) 2,5 g/l florasulam +
144 g/l fluroxypyr-meptyl
Basagran®
Gedep. handelsmerk BASF
Toelatingsnummer
6034 N
Werkzame stof(fen) 480 g/l bentazon
Harmony® SX
Gedep. handelsmerk Du Pont de Nemours
Toelatingsnummer
14710 N
Werkzame stof(fen) 500 g/kg thifensulfuron-methyl

schapezuring

* Cirran® mag niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in
de periode van 1 september tot en met 1 maart. Ook mag Cirran® vanwege
uitspoeling niet gebruikt worden in eerstejaarsgrasland.
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VOEDERWAARDE
GRASSEN EN ONKRUIDEN
Goede grassen zorgen voor een hogere opbrengst in droge stof en tegelijkertijd
een hogere VEM en DVE-opbrengst. In goed grasland is het aandeel goede grassen
(o.a. Engels raaigras, timothee, veldbeemdgras en beemdlangbloem) hoger dan
80%. Wordt dit aandeel lager dan 50% dan is herinzaai bedrijfseconomisch gezien
noodzakelijk.

SLECHTE GRASSEN EN BREEDBLADIGE ONKRUIDEN

Slechte grassen als kweek en straatgras verdringen makkelijk de goede grassen. De voederwaarde van deze grassen is
aanzienlijk lager. Ook één- en tweejarige breedbladige onkruiden en wortelonkruiden hebben een negatief effect op
zowel VEM- als DVE-opbrengst en, eveneens belangrijk, op de structuurwaarde. Onderstaande berekening is gemaakt
door BLGG op basis van de meest gangbare onkruiden in grasland, onder andere paardenbloem, muur, ridderzuring en
distel. U kunt zien dat onkruiden in grasland een flinke aanslag zijn op zowel ruwvoeropbrengst als voederwaarde.

		
VEM
DVE
Structuurwaarde
Droge stof

Onkruid

Vers gras

Verschil

775
63
1.2
101

962
90
1.9
133

+ 24%
+ 43%
+ 58%
+ 31%

€ 460,- EXTRA OPBRENGST PER HA

Door uitvoering van een goede onkruidbestrijding wordt 2.000 kg ds/ha meeropbrengst verkregen.
Dit levert een voordeel op van € 460,-/ha (exclusief kosten onkruidbestrijding).

		
		
Goed grasland
Gemiddeld grasland

Opbrengst
(ds / ha)

Voederwaardeprijs*/ ha

12.000 kg
10.000 kg

€ 2.760,€ 2.300,-

Gemiddelde voederwaardeprijs (goed gras): 950 VEM, 18% eiwit, 48% ruwe celstof, inclusief 5 cent voor structuurwaarde (bron: WUR)
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ADVIES ONKRUIDBESTRIJDING

voor elk type grasland

Onderstaand de adviezen voor onkruidbestrijding in respectievelijk
eerstejaars grasland, bestaand grasland en klavergrasland.

Bestaand grasland

2 l/ha Cirran® + 1,25 l/ha Tapir® (of 1,5 l/ha Primstar®)
• Krachtige mix op de meest voorkomende onkruiden
• Brede onkruidwerking

Bestaand grasland met veel ridderzuring
1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,5 l/ha Tapir®

(of 1,9 l/ha Primstar®)
• Toepassen als ridderzuring voldoende blad heeft
• Eventueel in het najaar bestrijden in verband met neerwaartse
		 sapstroom van de ridderzuring.

Eerstejaars grasland

1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,25 l/ha Tapir®

(of 1,5 l/ha Primstar®)

• Behandel tijdig op jonge onkruiden
• Extra werking op o.a. veelknopigen en melde
• Toepassen vanaf 3e bladstadium van het gras

Klavergrasland

Voor de onkruidbestrijding in klavergrasland zijn minder middelen beschikbaar. Ons advies
is een bespuiting met 4,0 tot 4,5 l/ha Buttress® eventueel in combinatie met een lage
dosering Cirran®. Kijk voor een gedetailleerd advies op meergrasmeermelk.nl.

Disclaimer
Cirran®, Buttress® en Jepolinex® Pro zijn geregistreerde merknamen van
Nufarm. Primstar® en Tapir® zijn geregistreerde handelsmerken van Dow
AgroSciences. Basagran® is een geregistreerd handelsmerk van BASF.
Harmony® SX is een geregistreerd handelsmerk van Du Pont de Nemours.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.
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KRINGLOOPWIJZER
Veel meer dan een milieu-instrument

Met ingang van 2016 zijn veehouders verplicht de KringloopWijzer
in te vullen. De KringloopWijzer maakt het mogelijk om
milieuprestaties tussen melkveehouders onderling te vergelijken.

Met de KringloopWijzer worden meerdere mineralenkringlopen duidelijk en worden sterke en zwakke punten
(per bedrijf) inzichtelijk gemaakt. Door efficiënter gebruik te
maken van belangrijke mineralen als stikstof en fosfaat kan de
ruwvoeropbrengst per ha worden verhoogd en tegelijkertijd
mineralenverlies worden gereduceerd.

MEER GRAS EN MINDER VERLIEZEN

Uit een vergelijking met ingevulde Kringloopwijzers blijken
enorme verschillen in graslandopbrengsten, tot meer dan
6000 kg per ha. In deze brochure leest u op welke wijze u uw
opbrengst door middel van een onkruidbestrijding en door
een behandeling met SmartGrass® naar een hoger niveau kunt
tillen. Optimalisatie van de grasgroei helpt u zo bovendien om
mineralenverlies te beperken door middel van een efficiëntere
kringloop van stikstof en fosfaat.

MEER GRAS,
MEER MESTRUIMTE, MEER VEE

Heel concreet leveren hogere ruwvoeropbrengsten
gecombineerd met minder mineralenverlies de veehouder

Lagere kosten
voor mestafvoer
en meer ruimte
voor melkproductie
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meer mestruimte op. Deze kan hierdoor op het eigen bedrijf
meer melkvee houden. Dit is een belangrijke reden om
de ruwvoeropbrengsten door middel van diverse teelt- en
cultuurmaatregelen te verhogen. Onder andere door de inzet
van SmartGrass®. Zie rekenvoorbeeld hiernaast.

EEN VELD VAN SPECIALISTEN

De KringloopWijzer is een complex instrument waarmee kan
worden gestuurd op een betere mineralenbenutting met
aandacht voor zowel dier, voer, bodem en mest. Het vraagt
om een breed inzicht in de totale bedrijfsvoering en gedegen
advies van specialisten op het terrein van diergezondheid,
diervoeding, ruwvoeroptimalisatie, bemesting, graslandbeheer
en gewasbescherming. Nufarm draagt hieraan bij met kennis
op het terrein van gewasbescherming en groeioptimalisatie.

VOORBEELD
BEDRIJF
60 ha gras
10 ha maïs
120 koeien
45 stuks jongvee
8.500 kg melkproductie

ZONDER
SMARTGRASS®

MOGELIJKE EXTRA
OPBRENGST
SMARTGRASS®

MET
SMARTGRASS®

60 HA X 600 KG =
36.000 KG DS EXTRA
per 1.000 kg ds 0,2 koe extra

KRINGLOOPWIJZER
Ruimte voor
7,2 koeien extra

BEDRIJFSAFVOER

FOSFAATRUIMTE

480 kg fosfaat

7,2 x 42 kg P2O5/koe = 303 kg
fosfaat > ipv 480 kg >
nu 177 kg P2O5 afvoer

Disclaimer
De berekening is gebaseerd op een
fictief voorbeeldbedrijf. De gemiddelde
meeropbrengst met SmartGrass® wordt hier
weergegeven. Prijs per kg ds (goed gras)
is gebaseerd op informatie WUR. Op basis
hiervan is de mogelijk extra fosfaatruimte
berekend. Met onze berekeningen bieden
wij een indicatie over de toegevoegde
waarde van SmartGrass® in meeropbrengst
en extra fosfaatruimte. Aan deze berekening
kunnen geen rechten worden ontleend.

DRIJFMEST
I.p.v. 300 m3 drijfmest >
111 m3 drijfmest afvoeren >
€ 2646,- voordeel
(per m3 1,6 kg fosfaat en 14
euro/m3 afvoerkosten)

VOORDEEL EXTRA
OPBRENGST
36.000 kg ds X € 0.23 kg/ds
=
€ 8.280,-

TOTAAL VOORDEEL
€ 8.280,- + € 2646,- =
€ 10.926,- oftewel

€ 182,-/ha
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SMARTGRASS®
Laat gras sneller groeien

Met SmartGrass® zet Nufarm een volgende stap gericht op verdere
optimalisatie van de ruwvoeropbrengst per hectare. SmartGrass® zorgt voor
versnelling van de celdeling en vergroting van de celstrekking waardoor
een hogere ruwvoeropbrengst per ha wordt gerealiseerd.

WAT IS SMARTGRASS®

Om de werking van SmartGrass® te kunnen begrijpen, eerst
een korte uitleg van groeiregulatoren in grasland. Gibberellines
komen van nature voor in de grasplant en hebben een
belangrijke functie bij de groei en dus de opbrengst. Ze
zorgen voor versnelling van de celdeling en vergroting van
de celstrekking. Zodra de grasgroei in het voorjaar aanvangt,
worden gibberellines aangemaakt.
SmartGrass® (toelatingsnummer 14612 N, 400 g/kg
gibberellinezuur) bevat gibberellines en is speciaal ontwikkeld
voor grasland (bestemd voor ruwvoer). Door toevoeging
van SmartGrass®, krijgt de plant de beschikking over extra
gibberellines en wordt de groei versneld. SmartGrass® laat gras
dus sneller groeien.

SMARTGRASS® IN DE PRAKTIJK

SmartGrass® kan worden toegepast zodra er grasgroei is. De
afgelopen jaren is er wereldwijd veel ervaring met SmartGrass®
opgedaan. Al vanaf 2008 in Nieuw Zeeland en sinds 2010 in
Europa.

SmartGrass® in Nederland

Proeven en ervaringen in de praktijk (zie tabellen hieronder)
wijzen uit dat een behandeling met SmartGrass® het

Kgds/ha

ONBEHANDELD

SmartGrass® en de KringloopWijzer

SmartGrass® zorgt voor meer groei. Hierdoor wordt ook een
hogere mineralenopname gerealiseerd. Dit resulteert in lagere
kosten voor de afvoer van fosfaat en extra ruimte om meer
melkkoeien, op hetzelfde areaal, te houden. Het mes snijdt hier
dus letterlijk aan twee kanten.

VOORDELEN SMARTGRASS®

SmartGrass® levert u een hogere ruwvoeropbrengst, waardoor
u kunt besparen op de inkoop van duur krachtvoer. Bovendien
creëert u extra ruimte in de BEX/KringloopWijzer.

De voordelen op een rij
•
•
•
•
•
•

Vroeger maaien.
Bij toepassing eerste snede, mogelijk eerder maïs inzaaien.
Meer gras, meer ondergras en meer uitstoeling.
Meer opbrengst in droge stof en eiwit.
Extra ruimte in BEX/KringloopWijzer.
Financieel voordeel, zie voorbeeld KringloopWijzer.

Kgds/ha

4800

4200

4600

4025

4400

3850

4200

3675

4000

3500

MEEROPBRENGST SMARTGRASS
Dalerveen • bespuiting 3 april 2015
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SMARTGRASS

maaimoment met 1 tot 2 weken kan vervroegen. Een
eenmalige en juist uitgevoerde behandeling met SmartGrass®
levert een hogere ruwvoeropbrengst op van gemiddeld 600 kg
droge stof per ha extra.

Proef uitgevoerd door
Giessen Agro Research

ONBEHANDELD

MEEROPBRENGST SMARTGRASS
Merelbeke • bespuiting 16 april 2015

SMARTGRASS

Proef uitgevoerd door
Universiteit Gent

ADVIES SMARTGRASS®
Advies dosering

20 gram/ha SmartGrass® + 240 ml Gondor® per ha.

Toelichting
•	SmartGrass® kan worden toegepast na maaien en/of na
beweiding. Het product dient 2 tot 7 dagen na het maaien
toegepast te worden, afhankelijk van de maaihoogte.
•	Indien na de winter (voor de eerste snede) groeizame
omstandigheden aanwezig zijn en het gras een lengte heeft
van 10-15 cm dan kan SmartGrass® worden ingezet.
•	De spuittechniek moet er op gericht zijn dat SmartGrass®
optimaal wordt opgenomen door het gras. Voeg standaard
240 ml/ha Gondor® toe voor een optimaal resultaat onder
alle omstandigheden.
•	SmartGrass® mag tweemaal per 12 maanden worden
toegepast.

Disclaimer
SmartGrass® is een geregistreerde merknaam van Sumitomo. Gebruik
gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de
productinformatie.
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ERVARINGEN IN NIEUW-ZEELAND
Patrick Clement

De oorsprong van SmartGrass® ligt in Nieuw-Zeeland. Patrick
Clement was als country manager van Nufarm nauw betrokken bij
de ontwikkeling en introductie. Zijn ervaring wordt in Europa ingezet
bij de introductie van SmartGrass®. Hij vertelt er enthousiast over.

EEN GROEIBOOST

Het was al lang bekend dat gibberellines invloed hebben op de
groeisnelheid. Patrick Clement: ”In 2008 werd nieuw onderzoek
gedaan waaruit enkele belangrijke conclusies naar voren
kwamen zoals een optimale dosering van 20 gram per hectare.
Ook werd duidelijk dat het beste effect direct na het maaien of
beweiden wordt gerealiseerd. Dat komt omdat er dan weinig
gibberellines in de plant resteren. Een extra toediening zorgt
dan voor een groeiboost.”

EEN STANDAARD
VOOR DE MELKVEEHOUDER

Inmiddels is SmartGrass® in Nieuw-Zeeland uitgegroeid tot een
standaard. Omdat er in Nieuw-Zeeland vaker wordt beweid dan
gemaaid, voert de melkveehouder direct na het beweiden een
behandeling uit. Door deze behandelingen kan hij de rotatie
versnellen. Op jaarbasis haalt hij zo makkelijk 1.500 kg droge
stof meer van een hectare.”

EXTRA SNEDE DOOR
KORTERE MAAI-INTERVALLEN

grote kansen. Op dit moment mag SmartGrass® nog maar
een keer per jaar worden toegepast. Daarom zou ik met
SmartGrass® toewerken naar een extra maaisnede. Dit door
in het voorjaar (bij aanvang groei of na de eerste snede)
SmartGrass® toe te passen. Door de versnelde grasgroei kan
er dan ongeveer 10 dagen eerder worden gemaaid”. Door ook
de daarop volgende intervallen iets in te korten kan uiteindelijk
een extra maaisnede worden geoogst.” Mocht er in de
toekomst een tweede toelating komen, dan kan het voordeel
van versnelde groei verder worden benut.”

VOORDELEN KRINGLOOPWIJZER

Ook over de relatie met nutriënten is Patrick Clement
uitgesproken positief. “In Nederland hebben melkveehouders
te maken met de KringloopWijzer. Onderzoek in Nieuw
Zeeland toont aan dat SmartGrass® leidt tot een betere
mineralenbenutting van met name stikstof en minder
uitspoeling naar het grondwater. Dit voordeel kan van
doorslaggevende betekenis zijn om SmartGrass® breder en
vaker toe te passen, vooral ook in het najaar vanaf augustus.”

Ook in Nederland gaat de melkveehouder voor een maximaal
rendement” vervolgt Clement. “SmartGrass® biedt daarom
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INZAAIEN OF DOORZAAIEN?
Meer gras en meer melk met beter grasland

Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om ruwvoer- en
melkproductie. Maar René Verhoeven (foto) van Barenbrug weet dat het nog
veel beter kan. “Dankzij nieuwe mengsels zijn we in staat om de opbrengsten
bij graslandvernieuwing te verhogen met wel 25 procent. Daarnaast zien we
ook diverse ontwikkelingen die pleiten voor graslandverjonging. Als Barenbrug
willen we beide markten bedienen.”

BLIJVEND GRASLAND

De kwaliteit van grasland neemt met de jaren af.
Hoogkwalitatieve grassen zoal Engels raaigras, timothee en
rietzwenk maken na verloop van tijd plaats voor mindere
grassen als ruwbeemdgras, straatgras en kweek. Ook
breedbladige eenjarige en meerjarige onkruiden kunnen zich
door de jaren flink vermeerderen. Via diverse teeltmaatregelen
is het mogelijk om de kwaliteit van blijvend grasland te
bewaken en te verbeteren. Wie hier goed in slaagt, is in staat
de levensduur van grasland met vele jaren te verlengen.

VERNIEUWEN OF VERJONGEN

De keuze voor vernieuwen of verjongen wordt dikwijls ingegeven
door regelgeving. “Bij Barenbrug zien we een duidelijke trend
naar verjonging”, vertelt René Verhoeven. “Verjonging met
doorzaaien wordt een jaarlijks proces en het is steeds duidelijker
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dat dit loont. Voor vernieuwing wordt gekozen als
verjonging geen optie is of in de combinatieteelt met
bijvoorbeeld maïs.”

KIES HET BESTE GRASZAADMENGSEL

De keuze moet passen binnen de bedrijfsvoering; vernieuwen
of verjongen, wel of geen klaver, beweiden, maaien of
gecombineerd gebruik. Verhoeven: “Wij hebben nieuwe
grasmengsels geïntroduceerd op basis van rietzwenk en
timothee die onovertroffen opbrengstcijfers combineren met
smakelijkheid en voederwaarde. Maar minstens zo hard is
gewerkt aan graszaadmengsels die goed presteren bij doorzaai.”

EEN ALLROUND AANPAK

Goed graslandmanagement richt zich niet op één element.
“Wij zoeken naar de relatie tussen verschillende zaken

Het accent
ligt weer op
verjonging

waaronder mineralenbenutting, reductie van stikstof door
gebruik van klaver en duurzaamheid van de grasmat bij
beweiden” aldus Verhoeven. “En niet te vergeten, een goede
conservering om verliezen te voorkomen. Voor een goede
onderbouwing met cijfers zoeken we samenwerking met
diverse partners, variërend van wetenschappelijke instituten tot
praktische spelers op het terrein van bemesting, mechanisatie
en gewasbescherming.”

VISIE OP SMARTGRASS®

Verhoeven tot slot: “Barenbrug is een innovatief bedrijf dat
inspeelt op de vraag naar hogere ruwvoeropbrengsten,
smakelijk en energierijk ruwvoer en maximale benutting
van mineralen. SmartGrass® heeft in Nieuw-Zeeland haar
toegevoegde waarde meer dan bewezen. Het zal mij niet
verbazen als dit in Nederland ook staat te gebeuren.”
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10 TIPS

voor een hoger ruwvoerrendement

1. Kijken en nog eens kijken

Kijken in het veld is de basis voor goed graslandmanagement.
Kijken met collega’s of in studieverband zorgt dat u meer ziet en
u leert op tijd de juiste maatregelen te nemen.

2. Grasland verjongen

De levenscyclus van blijvend grasland verlengen, vraagt om
verjonging in de vorm van doorzaaien.

3. Grondbewerking

Een egale grasmat zorgt voor minder grond in de kuil. Door
het gras in het voorjaar met een onkruideg te behandelen,
gecombineerd met doorzaai, kan bijvoorbeeld het aandeel
straatgras worden teruggebracht.

4. Mengselkeuze grassen

Veredelingsbedrijven komen met nieuwe rassen voor specifieke
gebruiksdoeleinden. Verdiep u in de mogelijkheden. U kunt de
rassenlijsten online vinden, bijvoorbeeld via Barenbrug, of als
boekje bestellen via boerderij.nl.

5. Herken slechte grassen

Slecht presterende grassen die veel in grasland voorkomen
zijn ruwbeemdgras, straatgras en kweek. Wordt het aandeel te
hoog, dan is graslandvernieuwing de beste keus.

7. Grond en vocht

De basis voor groei is een goede bodemstructuur en voldoende
vocht. In een goede bodemstructuur komt vochttekort minder
snel voor. Neem als dat nodig is maatregelen gericht op het
verbeteren van de bodemstructuur en/of ontwatering.

8. Mineralen

De mineralenbalans (of de KringloopWijzer) is onlosmakelijk
met ieder melkveebedrijf verbonden. Een goede
mineralenbenutting en een optimale ruwvoerwinning hebben
hierdoor alles met elkaar te maken.

9. Onkruidbestrijding

Eén- en tweejarige breedbladige onkruiden en wortelonkruiden
verdringen goed presterende grassen. Tijdig ingrijpen
voorkomt opbrengstderving, kwaliteitsverlies en open plekken.

10. Maaien en beweiden

Door onder andere Wageningen UR Livestock Research
wordt veel onderzoek gedaan naar optimalisatie van de
bedrijfsvoering door middel van gecombineerd weiden en
maaien. Met de juiste strategie haalt u meer uit uw grasland.
Kijk bijvoorbeeld eens op stichtingweidegang.nl.

6. SmartGrass®

SmartGrass® laat gras sneller groeien. Door een behandeling
met SmartGrass® kunt u op eenvoudige wijze de droge stof
opbrengst per ha verhogen.

Raadpleeg ook de website:
meergrasmeermelk.nl
Nufarm B.V.
info@nl.nufarm.com
www.nufarm.com/nl
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® Geregistreerd merk.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Disclaimer
De moderne veehouder heeft diverse mogelijkheden om invloed
uit te oefenen op de optimalisatie van mineralengebruik en hogere
ruwvoeropbrengsten. Met de informatie in deze brochure willen we een
bijdrage leveren aan goed graslandbeheer en daarmee aan een beter
bedrijfsresultaat. Meer informatie vindt u op www.meergrasmeermelk.nl.

