Frank Maes

SmartGrass®laat echt meeropbrengst zien
In Lommel ligt het bedrijf van veeteler Frank Maes dat hij samen met zijn vrouw en zijn
kinderen runt. Maes beschikt over 75 ha en er worden ongeveer 130 koeien gemolken. We
spreken Frank aan de keukentafel in Lommel met daarbij zijn adviseur Jos Wijnen van
het bedrijf Aegten (Meeuwen).
Sinds 2014 melkt Frank Maes zijn koeien in een nieuwe stal met twee melkrobots. “Wij melken
gemiddeld zo’n 9.000 liter”, vertelt hij. Geen extreem hoge productie maar daarbij wil ik
aantekenen dat we hoog zitten met het vet- en eiwitgehalte (resp. 4,4 en 3,7%). En dat tikt aan in
de melkprijs. Waar het om draait in mijn ogen is het vinden van de perfecte balans, bij alles wat
je doe. Het beste rendement, daar draait het om. Dat kan je niet alleen, daar heb je goede
adviseurs voor nodig.”
Eigen voer is goud waard
Frank streeft ernaar om zo veel mogelijk ruwvoer op het eigen bedrijf te telen. “Eigen voer is
goud waard”, zegt hij overtuigd. Op zijn bedrijf van ca. 75 ha wordt 25 ha grasland, 37 ha mais,
2 ha voederbieten en in totaal 10 ha graan (wintergerst en wintertarwe) geteeld. Alle producten
worden op het eigen bedrijf gevoerd. De granen met name voor het jongvee.
Zichtbaar verschil in opbrengst en eerder maïs zaaien
Maximaal presteren in de stal en op het veld is voor Frank een uitdaging. In het veld wordt hij
daar ondersteund door Aegten. Jos Wijnen daarover: “Als tussenteelt na de wintertarwe en
wintergerst zaait Frank op 8 hectare een Groenmix met Italiaans raaigras, gekruist raaigras en
Festulolium. Gericht op een snelle hergroei in het voorjaar adviseerden wij in het vroege
voorjaar een bespuiting met SmartGrass®. Om zo de groei te versnellen en daarna eerder de maïs
te kunnen zaaien. Omdat we een deel onbehandeld lieten, konden we het effect goed zien. Dat
was aanzienlijk. Frank vervolgt: “We hebben SmartGrass® begin april gespoten en geoogst op 29
april. Daarna is er voederwaarde onderzoek gedaan een ook die cijfers stemmen tot tevredenheid
met een uitstekend VEM-getal (972 in de droge stof) en een extreem hoog suikergehalte (291)”.

SmartGrass biedt nieuwe kansen
Jos Wijnen deed dit jaar voor het eerst ervaring op met SmartGrass®. “Goede inzet van
meststoffen wordt steeds belangrijker. Daarom adviseren wij bijvoorbeeld heel breed de inzet
van bladmeststof Total Care. Met SmartGrass® zien wij mogelijkheden dat effect verder te
verbeteren. SmartGrass® stimuleert de directe groei terwijl een middel als Total Care zorgt voor
groeiondersteuning. Ik ben overtuigd dat beide middelen bijwerken aan meeropbrengst boven de
grond, maar ook aan een betere beworteling en dat zorgt weer voor een betere opname van
meststoffen.”
Verder uitbreiden
Frank Maes is bijzonder positief over de ervaringen met SmartGrass®. Komend voorjaar wil hij
verder kijken naar de mogelijkheden van SmartGrass®. “Ik ga het zeker en vast opnieuw inzetten
en een nieuw ingezaaid perceel (Engels raai). Ook dan wil ik een onbehandeld deel vergelijken
met een behandeld deel.” Jos Wijnen tot slot” “Dan willen we ook met de grasmeter die we nu
tot onze beschikking hebben, de groeiverschillen gaan meten”.

