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Programma 

- Belang van goed functioneerde bodem 

- Resultaten 2014 

- Vergelijking 2013/2014 

- Aandachtspunten teelt 
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Welke factoren zijn van invloed op 

optimale gewasopbrengst? 

- Bodemstructuur/storende 

lagen/bewortelingsdiepte 

- Drijfmest aanwenden hoofdzakelijk in 

het voorjaar geeft efficientere 

benutting 

- Perceels- en opbrengstgerichte 

bemesting 

- Maaimoment, hergroeivertraging 

- Zodekwaliteit/bewortelingsdiepte 
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- Ontwatering/ vochtvoorziening/droogte 

gevoelige percelen 

- Bewerkingen en berijdingschade (geduld!) 

- Vermijden structuurschade, juiste 

bandenspanning 
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Voedingstoestand 

• pH vaak ondergeschoven kindje 

– goede pH bevordert de: 

• plantkundige samenstelling van grasmat 

• minerale samenstelling van het gewas 

• activiteit van nuttige bodem-organismen 

• opname van bepaalde voedingstoffen 

• gezondheid van het vee 

• versteviging van celwanden en neutralisatie organische 

zuren in de plant 

– lage pH zorgt samen met Fe en Al voor: 

• fixatie van o.a. fosfaat 



Bekalken 

• Calcium- en magnesiumcarbonaat 

• Soort (met Magnesiumcarbonaat trager) 

• Fijnheid (hoe fijner hoe sneller werkend) 

• Hoeveelheid (Neutraliserende Waarde) 

– Ongeveer aan kalk= 2 x NW  

 

 



Insporing en verdichting 



Structuurschade berijding 

Invloed berijding op snede-opbrengst bij 2 N-nivo’s

BerijdingN-nivo

Geen 0,9 bar 1,5 bar

200 2000-100% 1875-94% 1700-85%

400 2900-100% 2850-98% 2825-97%



Gemeten t.o.v. berekend 
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2013 Bedrijf  1 Bedrijf 2 

Opbr. 

meting 

KLW Verschil Opbr. 

meting 

KLW Verschil 

KG 

DS/ha. 

8416 8358 -0,7% 10910 10959 0,4% 

kVEM/ha

. 

7460 7740 3,8% 10115 10544 4,2% 

Kg N/ha. 230 217 -5,6% 326 306 -6,1% 

Kg 

P2O5/ha. 

onbeken

d 

73 - 96 98 2% 
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Effectieve bewortelingsdiepte en ds-opbrengst 



2013 

1 oud grasland (3x beregend) goed 

2 oud grasland (3x beregend) goed 

3  oud grasland (12 jaar) slechte grasmat 

4 BG4 (2e jaars, 3x beregend) goed 

5 oud grasland (ca. 6 jaar) slechte grasmat 

6 (2e jaars) goed 

7 1e jaars Tetraploïde  goed 

8 oud grasland Goed 

9 

oud grasland 

(beheersgrasland) slechte grasmat 

10 

Green Spirit maaien met 

klaver  Goed 

11 BG11 Goed 

12 mengsel met klaver 2003 

70% goede 

grassen 



 
GEMIDDELDE  LINKS 13703 kgds 

 
GEMIDDELDE RECHTS 15115 kgds 
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2014 
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kVEM en ruw eiwit met DS opbrengst 

DS opbrengst

kVEM opbrengst

Ruw eiwit

2014 



Ds-opbrengst vergelijking 13/14 
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Conclusies graslandopbrengst 

- Drijfmest aanwending naar verhouding in 

voorjaar geeft betere N benutting 

- Zodekwaliteit en bewortelingsdiepte bepalend 

voor kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst 

- Tetra’s doen het qua ds opbrengst goed maar 

bleven achter in gehalten 

- Oudere grasmat doet het beter qua efficientie, 

niet altijd qua opbrengst. 

- Vochtvoorziening heel bepalend 

- Keuze gewenste ds opbrengst per snede 
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Verhogen productie gras 

• structuur van de grond 

• beweidingssysteem 

• variëren beweidingsblok 

• juiste inschaar- en 

maaimoment gras 

• minimaal 70 % goede grassen 

• goede verdeeltechniek 

drijfmest 

• Onkruidbeheersing 

• Juiste keuze grasmengsel 

• Herinzaai/doorzaai 

• Graslandvernieuwing uitstellen 

door onderhoud en doorzaai 

 

http://www.google.nl/url?url=http://www.johanschuitema.nl/graszaden.shtml&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=A-AWVNnfDYvb7AbOlYDIDw&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNGxX5gJpxEsetYYJ0zs_3vV25szRw
http://www.google.nl/url?url=http://www.limagrain.nl/web/Veehouderij-nieuwsbericht/Doorzaaien-na-3e-snede-kan-veel-compenseren.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=A-AWVNnfDYvb7AbOlYDIDw&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEiQSHOyhMFNmlnHP43ntJG_iUCFg
http://www.google.nl/url?url=http://www.rth.nl/producten/einbck/wiedeggen/grass-manager&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OeAWVNTHIpOh7Aak2oD4Cw&ved=0CDYQ9QEwEA&usg=AFQjCNH4jhR3MklC0aAGHlkGgdqf4S2yzw


2013 
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2014 



Opbrengst mais 

- Structuur en vochtvoorziening heel 

bepalend voor opbrengst 

- Storende lagen opheffen 

- Goede bemesting en bodembewerking 

belangrijker dan raskeuze 

- Kwaliteit wordt misschien wel te goed 
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Opbrengst derving gras- en 

maisland 

• Door structuurschade in voorjaar 

vooral op zwaardere gronden, 

zoals klei. 

 

• Op zandgrond structuurschade 

meestal bij oogst van de mais. 

Gevolg wateroverlast 

 

• Verdichte kopakkers en slecht 

ontwaterde plekken geven snel 30 

% opbrengstderving wat snel 

neerkomt op 200,- euro/ha bij mais 

 

• Op  gras meeste schade in 

rijsporen bij zodebemesten, 

gemiddeld snel 50- 60,- 

euro/ha/jaar. Kan idem optreden 

bij grasoogst. 



Benutting gewas 

• Veldverliezen 

• Oogstverliezen 

• Inkuiltechniek, juiste gebruik 
toevoegmiddelen 

• Broei, ieder graad boven 16-17 °C = 
1 % voederwaarde verlies (+/- 9 Vem) 

• Beweidingssysteem 

• Rantsoensamenstelling 

 

 

 

http://www.google.nl/url?url=http://www.xs4all.nl/~westerhe/Nieuws%25202010.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2dgWVObwIJPT7Aa0-4CgCw&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNEQogL-wIiRztSnIryKrzrPs8ZYRw
http://www.google.nl/url?url=http://www.dutchpictures.nl/gallery/claas-jaguar-860-harvesting-maize-mais-hakselen-didam/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8t0WVOzdN9OA7Qax9IGoBA&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNGZgXTYYXuz8bkcLfM5EhENMJNrKA


Vragen? 

http://www.google.nl/url?url=http://www.vanderwoerd.nl/graskuilen.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hNcWVII89KHsBsX3gegP&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGkRBOdJbi9Yuttg0w6T71aRx6Kaw
http://www.google.nl/url?url=http://www.vastgereden.nl/mediabase/image/9319/9d83aeb101/volvo-shovel-van-de-kuil-gegleden.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=utcWVNeHF6TA7AaBtYDIBw&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNFGPWuHF-onz-APYDQ0wu2h925ohg
http://www.google.nl/url?url=http://www.veeteeltforum.nl/viewtopic.php%3Ff%3D2%26t%3D3278%26start%3D75&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=utcWVNeHF6TA7AaBtYDIBw&ved=0CDYQ9QEwEA&usg=AFQjCNGdoyFBERUPdNbh6qsqarZbYXUM2w
http://www.google.nl/url?url=http://jtnfotografie.wordpress.com/2011/05/11/grootenhuis-olst-al-weer-aan-het-zodebemesten/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c9kWVODJD_Ty7AaHuIDoDQ&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNGwuKnaCBqm7uLhwQ8Glext1A-aiQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.jwdmarkvoort.nl/veehouderij.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=39kWVNbjIPHy7AbarYCoCw&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNElTqq9KaJk-J1RPKXSAK0vaZkltQ

