Ton van Herpen
Veehouder in America

Meer opbrengst en een betere zode met SmartGrass®
Op enkele kilometers van het dorp America in de Noord-Limburgse Peel ligt het
melkveebedrijf van Ton van Herpen. Op zijn bedrijf is hij altijd op zoek naar
mogelijkheden om de graslandopbrengst verder op te voeren. Dat lukt wonderwel met
tegenwoordig gemiddeld 14,5 ton droge stof per ha.
Ton van Herpen boert op in totaal 36 hectare met daarop een ligboxstal. “In 2016 hadden we nog
130 melkkoeien” vertelt hij. Door de fosfaatperikelen moesten we in 2017 terug naar 105. Zes
jaar geleden hebben we nog een nieuwe stal gebouwd met als doel verder uit te breiden met vee.
Dat is nu dus lastig. Groei en het verhogen van het bedrijfsrendement moet ik dus op andere
manieren zien te bereiken.”
Grasspecialist
Ton van Herpen zou je kunnen zien als een echte grasspecialist. Van zijn 36 ha verhuurt hij
jaarlijks 12 ha aan groentetelers in de regio. “Ik ben een groot voorstander van
graslandvernieuwing. Door deze werkwijze kan ik om de paar jaar mijn grasland vernieuwen. Zo
profiteer ik van hoge opbrengsten van ruim 14 ton droge stof per hectare.” Maïs teelt Van
Herpen niet. “Maïs aankopen is voor mij voordeliger. Met mijn loonwerker bepalen we in het
voorjaar de gewenste rassen. Ik weet dus wat ik geleverd krijg.”
Pionier met SmartGrass®
In 2015 terug werd Ton benaderd door Jac Cuppen van Nufarm. Jac: “Ik woon hier vlakbij en
ken Ton goed en weet dat hij het maximale uit zijn grasland wil halen. Ik vroeg hem daarom om
een ha met SmartGrass® te behandelen.” Dat gebeurde, voor de eerste snede. Ton: “Ik zag na de
bespuiting een duidelijk verschil. En er viel me gelijk wat anders op. Ook na de eerste snede zag
ik nog effect. Volgens mij heeft dat te maken met de extra beworteling.

Gras het beste voer
Op het bedrijf van Van Herpen wordt uitsluitend gemaaid. “Ik maai tot wel zeven keer en ben
een groot voorstander van stalvoedering. Vooral in het voorjaar haal ik maximaal eiwit van de
eigen grond. In navolging van de eerste proef in 2015, ben ik SmartGrass® veel grootschaliger
gaan inzetten. Omdat we banen onbehandeld laten, kan je de verschillen zien. Wat mij opvalt is
een betere uitstoeling en dus een dichtere graszode. Ook hebben we opbrengstmetingen gedaan.
Het grootste effect tot 700 kg droge stof meer per ha, halen we vooral op de zwaardere grond.
Meer gras met SmartGrass®
De afgelopen jaren heeft Ton gezien dat SmartGrass® meerwaarde betekent voor zijn bedrijf. “Je
bemesting is aan een maximum gebonden. Met SmartGrass® kan je dus meeropbrengst halen.
Bovendien denk ik dat ook de benutting van je meststoffen beter is door een dichtere zode en een
betere beworteling.” Inmiddels heeft SmartGrass® een toelating voor twee toepassingen per
seizoen. Is dit voor Van Herpen een overweging om daar gebruik van te maken? “Dat zou best
kunnen, ik zou daar ook met mijn adviseur nog over van gedachten willen wisselen. Wat ik wel
overweeg is om nieuw ingezaaid grasland in het najaar te behandelen om zo in het voorjaar nog
eerder te kunnen maaien om zo de jaarlijkse opbrengst in droge stof en eiwit nog wat verder op
te hogen.

