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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. 

Nieuwsbrief       Veehouderij      maart 2022 

 

Onkruidbestrijding grasland  

De winter van ´21/´22 gaat de boeken in als zeer zacht met een gemiddelde temperatuur van 5,8°C tegenover een 

langjarig gemiddelde van 3,9°C (Buienradar). In deze zachte winter heeft het gras weinig te lijden gehad, maar heeft het 

onkruid ook niet stilgestaan. Gras met veel onkruid geeft een lagere opbrengst en heeft een lagere voederwaarde. 

Krachtvoer is momenteel al duur en de Russische inval in Oekraïne zal zeker zorgen voor een verdere prijsstijging.  Zorg 

er daarom dus voor dat uw eigen ruwvoer van een zo hoog mogelijke kwaliteit is. Onze Adviseurs helpen u graag met de 

juiste aanpak voor uw grasland! Denk ook serieus na over de teelt van eigen krachtvoer (granen).  

 

Onderwerken vanggewas 

Vanaf 1 februari mag het vanggewas na maïs vernietigd worden. Op tijd beginnen met het vernietigen van het 

vanggewas gaat makkelijker dan in een later stadium. Dit zorgt er bovendien voor dat de stikstof uit het vanggewas tijdig 

vrijkomt voor het volggewas. Op dit moment ligt het gebruik van glyfosaat maatschappelijk en in de tweede kamer weer 

onder vuur. Echter, kan een vroege grondbewerking zorgen voor structuurschade en een ‘dolle’ bodem. Vroeg afmaaien 

of schijven eggen verkleint het product en remt de groei van bijvoorbeeld rogge.  

 

Zaaien zomergranen  

Zomergranen kunnen weer gezaaid worden. Vroeg zaaien (< eerste helft maart) heeft qua opbrengst en kwaliteit de 

voorkeur. Zomertarwe, haver en rogge mogen wat vroeger worden gezaaid dan zomergerst. De DKG 

(duizendkorrelgewicht) van zaaizaden is dit jaar aan de lage kant. Hierdoor is er minder zaaizaad per hectare nodig dan 

bijvoorbeeld vorig jaar. Vraag ernaar bij onze adviseurs.  

 

Bemesten wintergranen  

De tijd om wintergranen en bladrogge of lente rogge te bemesten is nu aangebroken! De uitstoeling (vegetatieve fase) 

loopt op z´n einde. Hierna schiet het graan de hoogte in, op weg naar de aarvorming (generatieve fase). Dit vraagt om 

stikstof, de draagkracht is nu leidend.  

Bladrogge/lente rogge  50 – 75 kg zuiver N. Meer stikstof voegt weinig toe, denk ook aan zwavel.  

Wintertarwe 1e gift:  120 – 140 kg N afhankelijk van bodemsoort/bodemvoorraad  

Wintergerst  1e gift:  80 – 100   kg N afhankelijk van bodemsoort/bodemvoorraad 

Triticale  1e gift:  120 – 140 kg N afhankelijk van bodemsoort/bodemvoorraad 

 

De natuurlijke stikstoffabriek  

Afgelopen najaar hebben wij het product GP WinterGroen Proti geïntroduceerd. Dit is een combinatie van triticale en 

vlinderbloemigen (voedererwten & wikken). Dit gewas heeft zich al erg mooi ontwikkeld. De Rhizobiumbacteriën zijn 

momenteel hard aan het werk en binden gratis stikstof (N2) uit de lucht. Dat komt mooi van pas bij deze hoge 

stikstofprijzen in deze onzekere tijd. We blijven dit gewas volgen en hopen eind april een smakelijk en eiwitrijk ruwvoer te 

kunnen oogsten. De gebonden en opgevangen (gratis) stikstof komt gedurende het seizoen vrij voor het volg gewas.  

 

Nieuwe GP Weidemengsels 2022 folder  

Voor aankomend seizoen hebben wij weer de beste rassen van de beste kwekers geselecteerd en samengevoegd in 

onze GP-weidemengsels. De kwekers voor GP-weidemengsels zijn DLF, DSV, Vandinter Semo en Barenbrug. Deze 

kwekers beschikken over de beste rassen getest onder Nederlandse omstandigheden. Klik hier voor ons assortiment!  

 

 

http://www.groeipartners.nl/wp-content/uploads/2021/09/WinterGroen-Proti-leaflet_2021.pdf
https://www.agrowin.nl/wp-content/uploads/Agrowin-Weidemengsels-brochure-2022-.pdf

