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Op al onze aanbiedingen, offertes, leveringen en op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, welke wij u op aanvraag 
graag toezenden. Wij wijzen uitdrukkelijk andere algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de hand. 

Agrowin Nieuwsbrief    Veehouderij – Grasland    februari 2022 

 

Grasland uit de winterrust 

De grasgroei komt langzaam maar zeker weer op gang. Weilanden krijgen weer kleur. Het afgelopen weekend 

is er 25 tot plaatselijk ruim 30 mm regen gevallen. Nu is het vooral belangrijk dat er geen plassen op het 

grasland blijven staan, omdat daar onder geen bodemleven actief kan zijn. Controleer de drainage. Waar nu 

water blijft staan zit wellicht een storende laag. Pak verdichting in de nazomer (mechanisch) aan en zorg dat 

er beworteling en bodemleven actief blijft. Anders blijft het een terugkerend probleem. 

Loop eens een ronde over uw percelen, een ‘Farmwalk’, zo kom je er achter hoe het met het grassenbestand 

staat en hoe de onkruiddruk is. In deze zachte winter groeit bijvoorbeeld Vogelmuur geleidelijk door. Ga je een 

grasperceel scheuren voor maïsland? Meldt dit dan nu alvast als maïsland aan bij RVO.  

 

Doorzaaien of herinzaaien  

Blijkt tijdens de ‘Farmwalk’ dat de graszode hol is of dat de onkruiddruk hoog is, bedenk dan hoe je dit wilt 

verbeteren. Doorzaaien kan als de onkruiddruk laag is en er veel holle plekken zijn. Een scherp afgestelde 

wiedeg ruimt onkruid en slechte grassen op en maakt zo ruimte voor nieuwgraszaad in de zode. Overweeg 

herinzaai bij een hoge onkruiddruk en kweek. Doe dit eventueel door eerst een vroeg rooiend 

akkerbouwgewas te telen, om zo in de nazomer gras in te zaaien. Kijk goed naar de botanische samenstelling 

van de graszode. Wat past bij dit perceel, eventueel klavers of kruiden? Doe je mee aan een concept?  Binnen 

ons pakket hebben we enorm veel mogelijkheden. Zie hier hoe wij de beste rassen van de beste kwekers in 

één weidemengsel combineren. Hier kun je naar behoefte nog klavers of kruiden aan toevoegen.  

 

Bemesting grasland  

Door voldoende neerslag is er in 2021 over het algemeen veel gras geoogst. Deze hoeveelheden gras hebben 

natuurlijk ook de nodige nutriënten onttrokken. Mocht er nog geen bemestingsplan zijn gemaakt, doe dat dan 

snel. De grillen van de energiemarkt zorgen voor hoge kunstmestprijzen en de levering van kunstmest kan 

langer duren dan normaal.  Maak een bemestingsplan naar behoefte van bodem, plant en dier. Stel jezelf de 

vraag wat voor snede je wilt oogsten en welke gehaltes moeten daar in zitten? Check hiervoor je kuilanalyses 

van vorig jaar in combinatie met de bodemanalyses. 

Denk vanuit de behoefte van het dier, haar gezondheid staat voorop.  

Gebruik in het voorjaar bij voorkeur meststoffen op basis van Ureum of Ammonium. Dit geeft veel minder N-

verlies in een koude natte bodem, dan nitraat. Denk ook aan zwavel, maar geef daarvan nooit te veel.  

Meer informatie over de bemesting voor goed ruwvoer vind je via deze link van BeterRuwvoer . 

Een gezonde bodem, geeft een gezond gewas. Dat is weer gezond voer, voor gezonde dieren.  

 

Drijfmest  

Stikstof in drijfmest is ongeveer voor de helft organisch gebonden stikstof, dit moet door bacteriën in de bodem 

worden omgezet. De andere helft bestaat uit minerale stikstof en is sneller beschikbaar voor de plant. De 

minerale stikstof is ammonium ( NH4+ ). Deze bindt zich aan het klei-humus-complex. Spoelt niet tot veel 

minder uit dan nitraatstikstof. Drijfmest bevat geen nitraat. Benut drijfmest goed, dit geeft minder nitraatverlies 

dan kunstmest. Zie ook de resultaten uit dit onderzoek van de WUR.  

Nog een tip, water bijmengen ( 1:2 water : mest) geeft een duidelijke verbetering van de stikstofefficiëntie. Zo 

kun je weer wat besparen op stikstof uit kunstmest. Dit is zeker belangrijk met de huidige kunstmestprijzen. De 

draagkracht bodem is bepalend voor de drijfmestgift, maar wees er op tijd bij. 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/maispercelen-op-zand-en-lossgrond-melden
https://www.agrowin.nl/wp-content/uploads/Agrowin-Weidemengsels-2021-1.pdf
https://www.beterruwvoer.nl/ruwvoeranalyse/
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/livestock-research/show-wlr/Lagere-nitraatuitspoeling-bij-hoge-drijfmestgift-op-droogtegevoelig-grasland.htm

