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Voorwoord
In het voorjaar van 2012 is de minor Veevoeding en Gewas gevolgd door Stefan Aarts en Job van de
Water. Deze minor bestaat uit lessen en een bedrijfsopdracht. Doel van de bedrijfsopdracht is om
gezamenlijk een bedrijf of instantie te benaderen en kennis te vergaren over een vraagstuk en/of
issue uit de veevoedings- of gewassector en richting dit bedrijf of instantie een advies of oplossing
aan te dragen.
Wij zijn met Frank Lenssinck, VIC Zegveld (Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld) in contact gekomen via Jeroen Nolles (CAH, Dronten). De opdracht luidde; bedenk een graslandcontrole waarmee
veehouders efficiënter en gerichter hun vee kunnen weiden en met behulp van weiden de maximale
productie van de productiegronden kunnen halen. In samenwerking met de heer Lenssinck hebben
wij deze opdracht gemaakt evenals het verzamelen van data met de C-Dax. Het verzamelen van data
is in samenwerking met PPP Agro Advies gebeurd.
Wij willen Frank Lenssinck bedanken voor zijn inzet en input voor deze opdracht. Ook Piet de Vos en
Bart van der Hoog van PPP-Agro Advies bedanken wij voor hun inzet en medewerking. Evenals de
heer Nolles(CAH, Dronten), hij heeft ons gecoacht met deze opdracht en goede feedback gegeven.
Degene die deze ontwikkeling gaan vervolgen kunnen te allen tijde contact opnemen met ondergetekende. Graag zouden wij op de hoogte willen worden gehouden over ontwikkelingen omtrent de
graslandcontrole en de C-Dax.
Stefan Aarts
Job van de Water
Dronten, juli 2012
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Samenvatting ‘Graslandcontrole’
Weidegang van melkvee is voor veel veehouders een lastig managementonderdeel van de bedrijfsvoering vanwege de moeilijkheid van koppelen van managementbeslissingen aan veranderingen. Het
management is daarom vooral evaluerend ingesteld terwijl de moderne veehouder juist hulpmiddelen wil bij het beïnvloeden van hoeveelheid en het kwaliteit van het gras. Doel van dit onderzoek is
een start te maken met het opzetten voor een managementtool of systeem waarmee de ondernemer meer kan sturen op grasaanbod, inspelend op kwaliteit en hoeveelheid. Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met weidegangdeskundigen zijn verschillende aspecten bekend geworden
die invloed hebben op de grasopbrengst.
Factoren die grasopbrengsten beïnvloeden
De graslandcontrole is aan de hand van deze rapportage uit te ontwikkelen tot een managementtool
of systeem. Deze managementtool of systeem kan de veehouder een handvat te geven om efficiënt
te gaan beweiden. De rapportage is gemaakt voor het projectteam vanuit VIC Zegveld.
In de graslandcontrole worden een aantal aspecten opgenomen die van invloed zijn op de productiecapaciteit van de grond. Hierin is een splitsing gemaakt in strategische aspecten en tactische aspecten. Strategische aspecten zijn aspecten waar de grondbezitter geen of nauwelijks invloed op kan
uitoefenen zoals grondsoort, vocht en het NLV. Daarnaast zijn er de tactische aspecten waar de
grondbezitter wel invloed op uit kan oefenen zoals beweidingssysteem en bemesting. Door rekening
te houden met de invloed van deze aspecten kan er een betere voorspelling gedaan worden van de
grasgroei.
Bij de graslandcontrole is het van belang dat er kengetallen over het gras beschikbaar komen om zo
de opbrengst van de grond te bepalen. Hieruit zijn twee kengetallen gekomen; kilogram droge stof
gras per hectare en het ruw eiwitgehalte in het vers gras. Beide kengetallen zijn van belang om de
koe zo gericht mogelijk te kunnen voeren Door rekening te houden met de hoeveelheid en de kwaliteit van het voer kan er gerichter worden gestuurd op de behoeftes van de koe. Daardoor kan de koe
efficiënter omgaan met de voedingstoffen en wordt er optimaal rantsoen aangeboden.
Inzicht grasopbrengsten
Grashoogtes worden gemeten door veehouders om hen een indicatie te geven over de hoeveelheid
grasgewas dat op een perceel aanwezig is. Op dit moment gebeurt dit in de meeste gevallen door
een ruwe schatting op gevoel te maken. Er zijn enkele meetinstrumenten voor de ondernemer beschikbaar, waarvan de klassieke grashoogtemeter in Nederland het meest wordt toegepast en de CDax onlangs haar intrede heeft gedaan. C-Dax meet door middel van reflectie de hoogte van het gras
en berekent hiermee de opbrengst. Vanwege goede ervaringen in Nieuw Zeeland is de C-Dax dit jaar
geïntroduceerd in Nederland om ook hier de veehouders een leidraad te kunnen geven over inzicht
te krijgen in actuele grashoogtes op een perceel.
In deze rapportage is getracht de C-Dax te valideren aan de hand van een grashoogtemeter aan de
Nederlandse omstandigheden. Door middel van verschillende metingen uit te voeren met de C-Dax,
grashoogtemeter en de Haldrup is er een database opgebouwd. Uit deze database komt naar voren
dat metingen van de grashoogtemeter een correlatie van 0,55 heeft met de Haldrup en echter de CDax met de Haldrup heeft een correlatie van 0,52. Wanneer er alleen gras gemeten wordt met een
weidesnede(1700 kg ds/ha) is de correlatie tussen beide systemen 0.61. Hierdoor is er sprake van
een sterk verband. De C-Dax en de grashoogtemeter hebben een correlatie van 0,77. De grashoogtemeter is enigszins betrouwbaarder, maar gevoelig voor meetfouten. De C-Dax is echter objectiever
en efficiënter.
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In vergelijking met onderzoek uit Denemarken naar validatie van de C-Dax is de correlatie 0,70 om
0,77 in Nederland. Deze verbanden zijn zeer sterk te noemen. Daarentegen is de correlatie tussen CDax en Haldrup in Denemarken minimaal 0.63 en in Nederland 0.61. Deze verschillen zijn waarschijnlijk te wijten aan meetonnauwkeurigheden in de proef met de Haldrup. Een onderzoek uit Nieuw
Zeeland (Yule, I.et al 2010-2011) naar de validatie van de C-Dax bracht vergelijkbare resultaten op
basis van kg droge stof per hectare als het onderzoek uit Denemarken.
Graslandcontrole in praktijk
Op het moment dat de graslandcontrole uitgewerkt wordt aan de hand van deze rapportage geeft
het de mogelijkheden om praktisch en efficiënt te gaan beweiden. De sterke verbanden die aanwezig
zijn tussen grashoogtes en opbrengsten zijn geschikt voor een grasgroei voorspelling van graslandcontrole. Voordat dit gerealiseerd kan worden dienen er nog grote stappen gezet te worden. Deze
stappen zijn onder andere het verzamelen van data over grasopbrengsten en de bijbehorende kwaliteit van dit gras. Bij het verzamelen moet er gedacht worden aan grasopbrengsten van verschillende
grondsoorten over het gehele weideseizoen.

5

Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder de
verantwoordelijkheid van de student.

Graslandcontrole

2012

Stefan Aarts & Job van de Water

Inhoudsopgave
1 Inleiding ................................................................................................................................................ 8
2 Invloedrijke aspecten op grasopbrengsten ........................................................................................ 10
2.1 Onderdelen van de graslandcontrole .......................................................................................... 10
2.1.1 Opbrengst resultaten grasland ............................................................................................. 11
2.1.2 Strategische aspecten die invloed hebben op grasproductie .............................................. 12
2.1.3 Tactische aspecten die invloed hebben op grasproductie ................................................... 13
2.2 Kengetallen voor de graslandcontrole ........................................................................................ 13
2.2.1 Productie per perceel ........................................................................................................... 15
2.2.2 Bedrijfsgemiddelden ............................................................................................................ 15
2.2.3 Efficiëntie per perceel .......................................................................................................... 16
2.3 Conclusie ..................................................................................................................................... 16
3 Graslandcontrole ................................................................................................................................ 17
3.1 Ontstaan plan graslandcontrole .................................................................................................. 17
3.2 Managementtool of systeem ...................................................................................................... 18
3.3 Doelgroep .................................................................................................................................... 19
3.4 Conclusie ..................................................................................................................................... 19
4 Inzicht in grashoogtes & grasopbrengsten ......................................................................................... 20
4.1 Meetmethoden ........................................................................................................................... 20
4.1.1 C-Dax..................................................................................................................................... 21
4.1.2 Grashoogtemeter ................................................................................................................. 21
4.1.3 Haldrup ................................................................................................................................. 22
4.2 Onderzoeksmethode ................................................................................................................... 22
4.2.1 Onderzoeksmethode C-Dax vs. Grashoogtemeter ............................................................... 23
4.2.2 Onderzoeksmethode C-Dax vs. Grashoogtemeter vs. Haldrup............................................ 24
4.2.3 Onderzoeksmethode C-Dax vs. Balenproef.......................................................................... 24
4.3 Resultaten.................................................................................................................................... 25
4.3.1 C-Dax vs. Grashoogtemeter.................................................................................................. 25
4.3.2 Haldrup vs C-Dax. ................................................................................................................ 27
4.3.3 Haldrup vs Grashoogtemeter ............................................................................................... 29
4.3.4 Balenproef vs C-Dax ............................................................................................................. 30
4.4 Grasgroei ..................................................................................................................................... 31
4.5 Conclusie ..................................................................................................................................... 32
6

Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder de
verantwoordelijkheid van de student.

Graslandcontrole

2012

Stefan Aarts & Job van de Water

5 Conclusie ............................................................................................................................................ 34
6 Discussie ............................................................................................................................................. 36
7 Aanbevelingen .................................................................................................................................... 37
7.1 Grascontrole ................................................................................................................................ 37
7.2 C-Dax ........................................................................................................................................... 37
7.3 Grashoogtemeter ........................................................................................................................ 38
8 Bronnen .............................................................................................................................................. 39
9 Bijlagen ............................................................................................................................................... 41
Bijlage 1 Aspecten die invloed hebben op grasopbrengst ................................................................ 41
Bijlage 2 Toelichting metingen .......................................................................................................... 50
Bijlage 3 Grascontrole schets ............................................................................................................ 51
Bijlage 4 Toelichting en resultaten van valideren C-Dax d.m.v. balenproef ..................................... 52
Bijlage 5 Checklist Schriftelijk Rapporteren....................................................................................... 54
Bijlage 6 Excelsheets wekelijkse metingen VIC ................................................................................. 57

7

Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder de
verantwoordelijkheid van de student.

Graslandcontrole

2012

Stefan Aarts & Job van de Water

1 Inleiding
Sinds mensenheugenis weiden veehouders hun vee. Koeien gingen zo lang mogelijk naar buiten, van
april tot en met november. In het veld moesten de koeien zelf het gras ophalen om melk van te maken. Na de tweede Wereldoorlog is de opschaling van landbouwbedrijven ingezet (CBS)1, bedrijven
worden groter alleen de huiskavels groeien niet mee(Haverschmidt, 2007)2. Veehouders zijn meer
koeien per arbeidskracht gaan houden en kleinere bedrijven verdwijnen. De prijzen van landbouwgrond zijn fors gestegen en om grond rendabel te maken wordt er intensief op gewerkt(Kuhlman,
2010)3. Anno 2012 komen 26% van de melkkoeien nooit meer buiten(CLM)4.
Eén van de reden om koeien op te stallen is om eventuele risico’s met beweiden uit te sluiten(Philipsen, 2012)5. Schommelingen in graskwaliteit en lengte van het gras zijn enkele risico’s6.
Voor de veehouder brengt opstallen arbeidsgemak met zich mee en het werk is simpel in te plannen.
Bij beweiding moet er per dag of per week keuzes gemaakt worden in welk perceel de koeien mogen
grazen. Bij deze beslissingen moet er rekening gehouden worden met weeromstandigheden(Haverschmidt, 2007)7.
Daarnaast hebben burgers steeds hogere verwachtingen van de sector en eisen dat de koeien naar
buiten gaan. De agrarische sector zal aan deze eisen moeten voldoen om producten te kunnen verkopen aan de consumenten om de ‘license to produce’ veilig te stellen (Haverschmidt, 2007)8,9.
Om veehouders die goed willen weiden een handvat te geven wordt een systeem voor graslandcontrole ontwikkeld. Aan de hand van de graslandcontrole kan een veehouder zien wat de actuele stand
van het gras is. Vanuit de actuele stand kan er een voorspelling gemaakt worden voor de komende
tijd. Aan de hand van die voorspelling kan er gericht gestuurd worden op het beweiden.
Veehouders die het melkvee willen weiden ervaren dat het lastig is om een goed beweidingsmanagement te hanteren. Vanwege de risico’ s die beweiden met zich mee brengt besluiten ze het vee
op te stallen. De consument eist anno 2012 dat de koe naar buiten moet kunnen. Hoe kunnen veehouders aan deze eisen voldoen zonder te veel risico’s.
Het doel van deze rapportage is om een antwoord te verkrijgen op de vraag; In hoeverre is er een
systeem te ontwikkelen waarmee veehouders praktisch en efficiënt kunnen gaan beweiden en voor
voldoende opbrengsten zorgt?
Deelonderwerpen die daar bij horen zijn;
 Welke aspecten hebben invloed op de grasopbrengst en kan dit aspect een bijdrage leveren
aan de graslandcontrole?
 Welke kengetallen dienen op deze controle te staan?
 Waarom een graslandcontrole?
 Onderzoek met grashoogtemeters als input voor de graslandcontrole

1

www.cbs.nl/landbouw 13-04-2012
HaverSchmidt, J., Weidegang versus Opstallen, februari 2007
3
Kuhlman, J.W., Luijt, J., Dijk, J. van, Schouten, A.D., Voskuilen, M.J., Grondprijskaarten 1998-2008, 2010
4
http://www.clm.nl/publicaties/data/Weidegang-NieuweOogst-151011.pdf geraadpleegd op 14-05-2012
5
Philipsen, B. citaat bijeenkomst Dynamisch Beweiden, 2012
6
Pol van Dasselaar, A. van den, Boer, D.J. den, Weiden of opstallen, Koe en Wij, 2007
7
HaverSchmidt, J., Weidegang versus Opstallen, februari 2007
8
HaverSchmidt, J., Weidegang versus Opstallen, februari 2007
9
HaverSchmidt, J., Weidegang versus Opstallen, februari 2007
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Hoofdstuk één bevat een uitleg over welke aspecten benodigd zijn voor de voorspelling van grasproductie voor graslandcontrole. Hoofdstuk twee geeft een toelichting over het belang van de graslandcontrole voor melkveehouders. Het derde hoofdstuk laat de resultaten zien tussen verschillende
meetmethoden. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie, discussie en aanbevelingen.
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2 Invloedrijke aspecten op grasopbrengsten
In dit hoofdstuk worden alle aspecten genoemd die zorgen dat een systeem voor de graslandcontrole
haar doel kan bereiken. Aan de hand van literatuur wordt uitgelegd waarom deze aspecten op de
grascontrole staan en welke invloed deze aspecten hebben op mogelijke opbrengsten van het gras.
De opbrengsten van het gras worden uitgedrukt in kengetallen. Vanuit de opbrengsten kan er een
voorspelling gemaakt worden voor het beweiden.
Om een verdeling te maken in de aspecten die invloed hebben op de grasopbrengst is er onderverdeling gemaakt op basis resultaten en managementinvloeden.
In de eerste plaats worden alle opbrengstresultaten van het grasland genoteerd.
Op de tweede plaats volgen strategische aspecten. Dit zijn factoren waar de veehouder geen of
nauwelijks invloed op kan uitoefenen.
Als derde volgen de tactische aspecten. Dit zijn factoren waar de veehouder wel invloed op uit kan
oefenen.
De onderstaande aspecten komen voort uit literatuurstudies en gesprekken met weidegangdeskundigen. Als basis achter de brainstormsessies is de gedachtegang van de MPR(Melkproductie Registratie) gebruikt. Met behulp van de MPR worden melkproductie gegevens geanalyseerd, geregistreerd
en van daaruit wordt een productieverwachting opgemaakt. Met deze gedachtegang wordt deze
graslandcontrole ook ingericht. Uit de literatuurstudie en gesprekken is een lijst gekomen met 21
aspecten die invloed hebben op grasgroei en grasopbrengsten. Al deze aspecten zijn beoordeeld of
ze aan de volgende vraag voldoen; “Heeft dit aspect invloed op de grasopbrengst en kan dit aspect
een bijdrage leveren aan de graslandcontrole?” De complete lijst met aspecten uit de brainstromsessies staan in bijlage 1. In de bijlage staan deze aspecten onderverdeeld op basis van management
invloeden.

2.1 Onderdelen van de graslandcontrole
Hieronder staan de aspecten die een bijdrage kunnen leveren aan de graslandcontrole om het doel
te bereiken en resultaten uit het verleden om te zetten naar voorspellingen voor de toekomst.
Opbrengstresultaten van grasland
 Kilogram droge stof gras per ha
 Gehalte Ruw eiwit in vers gras
 Suikergehalte in vers gras
Strategische aspecten
 Grond
 Vocht
 Stikstof Leverend Vermogen(NLV)
Tactische aspecten
 Type beweiding
 Bemesting
In paragraaf 2.1.1 worden de opbrengstresultaten weergegeven die van invloed zijn op de graslandcontrole. Paragraaf 2.1.2 geeft de strategische aspecten weer. In paragraaf 2.1.3. volgen de tactische
aspecten. In paragraaf 2.2 worden de kengetallen toegelicht. De kengetallen zijn belangrijke opbrengstresultaten die kunnen worden geëvalueerd. Hierna volgt er een conclusie in paragraaf 2.3
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2.1.1 Opbrengst resultaten grasland
Droge stof wordt veelal gebruikt om voedergewassen onderling te kunnen vergelijken en aan elkaar
gelijk te stellen(Veldhuizen, 1996)10. Een koe heeft de drang om een bepaalde hoeveelheid kilogram
droge stof voer op te nemen om aan al haar behoeftes naar nutriënten te voldoen(Hijink et al,
1987)11. Vanuit deze theorie is het noodzakelijk dat de opbrengst in kilogram droge stof per hectare
wordt genoteerd in de graslandcontrole. Doordat de opbrengst in kilogram droge stof per perceel
wordt gemeten kan er aan de behoefte van de koe worden voldaan. Het meten van deze droge stof
opbrengst kan worden uitgevoerd op verschillende manieren zowel visueel als met behulp van een
meetinstrument. Meetinstrumenten zoals de grashoogtemeter en een C-Dax pasturemeter kunnen
hiervoor gebruikt worden. De C-Dax pasturemeter wordt in deze rapportage de C-Dax genoemd. In
hoofdstuk 4 wordt aan de hand van onderzoek de verschillen en de betrouwbaarheden van deze
meetinstrumenten onderzocht. De C-Dax en de grashoogtemeter zijn meetinstrumenten die de grashoogte kunnen bepalen. De grashoogte heeft een verband met de grasopbrengst. Wanneer de graslandcontrole voorzien wordt van de actuele grasopbrengst ontstaat er een basis waaruit een voorspelling gemaakt kan worden.
Naast de opbrengst in kilogram droge stof is er nog een opbrengst die van belang is voor de graslandcontrole. Een goede ruw eiwit waardering van vers gras is van groot belang om daarmee het
eiwitaanbod af te stemmen op de eiwitbehoefte van de koe. Ruw eiwit is van essentieel belang voor
de koe. Ruw eiwit heeft een aantal functies in het dier, namelijk (Veldhuizen, 1996)12:
1. Katalytische functie als enzym.
2. Steun- en beschermingsfunctie in beenderen, bindweefsel, spierweefsel, huid, haren.
3. Regulerende functie in hormonen, doorlaatbaarheid van celwanden.
4. Afweerfunctie in antistoffen
5. Contractiele functie in spierweefsel.
6. Vorming en voeding van het nageslacht, onder andere in melk en melkeiwit
7. Energielevering
Kortom het (ruw) eiwit is van belang voor levensonderhoud, groei en melkproductie van de koe.
De bepaling van het ruw eiwitgehalte in vers gras zou regelmatig per perceel kunnen worden uitgevoerd. Aan de hand van deze resultaten kan gericht gestuurd worden op de eiwitverstrekking aan de
koe. Het doel van het regelmatig bepalen van het ruw eiwitgehalte in vers gras is om de behoefte van
de koe en opbrengst van het grasland optimaal op elkaar af te stemmen. Doordat het groeistadium
van vers gras sterke invloed heeft op het ruw eiwitgehalte in het gras is het noodzakelijk om het ruw
eiwitgehalte op perceelsniveau te meten(Pinxterhuis,1996)13. Tot op heden wordt de ruw eiwit bepaling via de Kjeldahl methode uitgevoerd14. Deze methode is alleen uit te voeren in het laboratorium
en de resultaten zijn naar ongeveer 5 dagen beschikbaar. Het ruw eiwitgehalte verschuift wekelijks15
en met behulp van de Kjeldahl methode zijn de resultaten achterhaald. Om het ruw eiwitgehalte te
bepalen zou er een snelle manier aanwezig moeten zijn om het ruw eiwitgehalte te bepalen.

10

Veldhuizen, J.J., Voeding Rundvee, 1996
Hijink, J. W. F., Meijer, A. B., het Koemodel, Proefstation voor de rundveehouderij, schapenhouderij en paardenhouderij, Lelystad, 1987
12
Veldhuizen, J.J., Voeding Rundvee, 1996
13
Pinxterhuis, J.B., André G., Vervoorn, M., Kopziekte: graskuil gemiddeld minder
gevaarlijk, maar grote variatie blijft, 1996
14
Instituut voor Voedselveiligheid, 2012
15
www.kijkopgras.nl geraadpleegd op 15-06-2012
11
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Uit onderzoek van Pol et al, 200216 blijkt dat er een zo constant mogelijk rantsoen gevoerd dient te
worden om de koe gezond te houden en optimaal te laten produceren. Door regelmatig ruw eiwitgehalte bepalingen uit te voeren kan een zo constant mogelijk rantsoen voor de koeien gecreëerd
worden.
2.1.2 Strategische aspecten die invloed hebben op grasproductie
Het eerste kengetal dat valt onder het strategische aspecten is grond. Veehouderijbedrijven zijn
veelal grondgebonden bedrijven (Schans, 2000)17 en deze grond wordt vooral gebruikt voor het telen
van gras als eiwitbron, energiebron en structuurbron voor de koeien (Oosterhuis, 2009)18. De grondsoort dient bekend te zijn, omdat deze invloed heeft op de volgende drie eigenschappen, namelijk:
Fysische, chemische en biologische eigenschappen (Bodemacademie, 2012)19 . Deze drie eigenschappen hebben invloed op de productiecapaciteit van de grond. De grasproductie eigenschappen van
klei grond zijn heel anders dan die van zand en veen. Wanneer dit aspect bekend is kan er beter een
groeicurve worden geëxtrapoleerd. Daardoor kan er een voorspelling plaats vinden over de opbrengst die verwacht kan worden over een bepaalde tijd. De voorspelling houdt er op deze wijze
rekening mee wat de grond kan produceren.
Vocht is van essentieel belang voor de grasgroei. Vocht is een bouwsteen voor de plant om te kunnen groeien(Puijsselaar,1993)20. Vocht kan op verschillende manieren bij de plant komen. Via regenwater maar ook het vocht dat in de bodem aanwezig is. Op de graslandcontrole kan de hoeveelheid
vocht die beschikbaar is voor de plant worden aangegeven. Puijsselaar geeft aan dat er een sterk
verband is tussen de vochtvoorziening en de grasgroei. Daardoor is vochtvoorziening onmisbaar op
de graslandcontrole. Het beschikbare vocht kan worden berekend aan hand van de actuele regenval
en de grondwaterstand.
Het Stikstof Leverend Vermogen (NLV) van de bodem is een indicator voor de hoeveelheid stikstof
die per hectare uit de grond vrijkomt en beschikbaar is voor de planten (Hoeks et al, 2012)21. Het NLV
getal verschilt per grondsoort. Dit NLV gehalte wordt bepaald in het laboratorium. Het stikstof leverend vermogen (NLV)van zand- en kleigrond wordt ingeschat met behulp van het organisch stikstofgehalte in de bodem (Norg) of met behulp van het percentage totale stikstof in de bodem (Ntot). Het
stikstofleverend vermogen op veengrond is in de eerste jaren na diepe ontwatering afhankelijk van
zomerslootpeil maar in de loop van ca. 20 jaar verdwijnt deze afhankelijkheid en is het NLV van
veengrond 250 kg N per ha per jaar(Hoeks et al, 2012)22. Deze stikstof is niet als meststof op het veld
aangewend. Het gewas op het veld verkrijgt op deze wijze meststoffen zonder dat deze op het veld
worden aangewend(Schils, 2003)23. Stikstof die vrij komt in de bodem kan opgenomen worden door
de plant en omgezet worden in ruw eiwit. Deze vorm van stikstof heeft grote invloed op de productie
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Pol – van Dasselaar, A. van den, Corré, W.J., Hopster, H., van Laarhoven, G.C.P.M., Rougoor, C.W., -Belang
van Weidegang, 2002
17
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Oosterhuis, P., Herwaardering van Tetra’s, Verantwoorde veehouderij, 2009
19
http://www.bodemacademie.nl/index.php?i=71 geraadpleegd op 14-05-2012
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Puijsselaar, A..A.,de, Het verfijnde stikstofbemestingsadvies voor grasland, Ministerie van Landbouw l993
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Hoeks, P., Middelkoop, J.C. van, Abbink, G., Bos, A.J., Bussink, D.W., Dijk, W. van, Eekeren, N. van,
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22
Hoeks, P., Middelkoop, J.C. van, Abbink, G., Bos, A.J., Bussink, D.W., Dijk, W. van, Eekeren, N. van,
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van het gewas (Dijk et al, 1971-1972)24. De spreiding in verschillende NLV’s in Nederland bevinden
zich tussen 50 en 300(bemestingsadvies)25. Op basis van het onderzoek van Dijk et al 1971-1972 en
de spreiding vanuit bemestingsadvies is het NLV een belangrijk aspect om in via de graslandcontrole
een gerichte voorspelling te geven over de grasopbrengst in de toekomst. Naast deze twee constateringen volgt het principe dat het ruw eiwit wordt gevormd uit stikstof uit de bodem. In paragraaf
1.2.1 is het belang tussen het ruw eiwitgehalte en de graslandcontrole toegelicht.
2.1.3 Tactische aspecten die invloed hebben op grasproductie
Anno 2012 zijn de vier meest voorkomende beweidingsmethoden(Pol, 2007)26;





Omweiden
Standweiden
Stripgrazen
Rantsoenbeweiding

Op dit moment is er geen zekerheid of dit viertal beweidingsmethoden gehanteerd zullen blijven
worden in de toekomst. Een feit is wel dat deze beweidingsmethoden gepaard gaan met verschillende grasopbrengsten en verliezen(Blanken et al, 2006)27. Mogelijkerwijs ontstaan er in de toekomst
nieuwe manieren van beweiden en kunnen deze van invloed zijn op de opbrengsten van het grasland
en vergen een ander type van management. De keuze voor de verschillende systemen zijn afhankelijk
van de ondernemer en zijn onderneming. Voor de graslandcontrole is het van belang dat er rekening
wordt gehouden met het beweidingstype en de bijbehorende kenmerken.
Het tweede tactische aspect op de graslandcontrole is de bemesting. De bemesting wordt toegediend om het gewas voldoende voedingstoffen te geven om te kunnen produceren. In de graslandcontrole wordt de hoeveelheid stikstof die is aangewend genoteerd. Er wordt gewerkt met het mineraal stikstof vanwege de grote invloed op ruw eiwit28. Stikstof is van essentieel belang voor het ruw
eiwit in het gras (Dijk et al, 1971-1972)29. Mineralen zoals fosfaat en kalium worden in eerste instantie niet meegenomen in de graslandcontrole vanwege hun geringe bijdrage aan de productiecapaciteit van gras(Salm,2011)30(Timmermans, 2010)31.

2.2 Kengetallen voor de graslandcontrole
Een gevolg van de meetresultaten, strategische en tactische aspecten kunnen kengetallen zichtbaar
gemaakt worden. Kengetallen zijn getallen die verbanden weergeven tussen grootheden met als doel
het verbeteren van de bedrijfsvoering (Wijnne, 2012)32. Deze grootheden komen voort uit de input

24

Dijk, H. van, Willemsen, W., Nitraat- en mineralengehalten van verse en ingekuilde snijmaïs met een zware
organische bemesting, 1971-1972
25
Hoeks, P., Middelkoop, J.C. van, Abbink, G., Bos, A.J., Bussink, D.W., Dijk, W. van, Eekeren, N. van, Philipsen, A.P., Schröder, J.J., Talens, B., Velthof, G.L., Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, bemestingsadvies stikstof grasland, WUR, 2012
26
Pol – van Dasselaar, A. van den, Boer, D. de, Weiden of Opstallen, 2011
27
Biewenga, G., Middelkoop, J., Ouweltjes, W., Remmelink, G., Wemmenhove, H., Handboek Melkveehouderij, WUR, p109-113, 2009
28
www.bemestingsadvies.nl geraadpleegd op 14-05-2012
29
Dijk, H. van, Willemsen, W., Nitraat- en mineralengehalten van verse en ingekuilde snijmaismet een zware
organische bemesting, 1971-1972
30
Salm, C . van der, Schoumans, O.F., Lange termijn effecten van verminder fosfaatgiften, 2011
31
Timmermans, B.G.H.; Eekeren, N. van and Bos, M., Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en
kalibemesting: Handreiking voor de praktijk, 2010
32
Wijnne, H.J., Kennisbasis Statistiek, 2012
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van de graslandcontrole. Daarnaast kunnen kengetallen gebruikt worden om bedrijven onderling te
vergelijken.
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Kengetallen op bedrijfs- en perceelsniveau
 Productie per perceel
 Kengetal grasopbrengst kilogram droge stof
 Kengetal grasopbrengst ruw eiwit
 Efficiëntie per perceel
Per aspect zal uitgelegd worden wat haar bijdrage is in de graslandcontrole.
De voorgaande kengetallen over bedrijfsgemiddelden worden toegelicht in paragraaf 2.2.1. In paragraaf 2.2.2 worden het kengetal productie per perceel uitgewerkt. 2.2.3 geeft het kengetal “efficiëntie per perceel” weer.
2.2.1 Productie per perceel
Veehouders die deelnemen aan de MPR krijgen per koe een verwachting over de melkproductie van
het dier het komende jaar. Door het management aan te passen op deze constateringen kan er gericht gewerkt worden om het doel te halen. Deze toepassing van de MPR is ook te gebruiken bij de
graslandcontrole. Door een voorspelling te maken over de mogelijke productie van een perceel kunnen er management beslissingen gemaakt worden. Eén van deze beslissing is bijvoorbeeld of er extra bemest moet worden om het perceel meer te laten produceren om zo de nodige voorraad aan te
kunnen leggen. De verwachting kan ook zijn dat de benodigde voorraad al bijna vol is en dat er wordt
gestopt met bemesten om geen overschot te creëren.
2.2.2 Bedrijfsgemiddelden
Bij bedrijfsmiddelen worden er twee kengetallen genoemd. Deze kengetallen kunnen worden gebruikt om bedrijven onderling te vergelijken en daardoor ontstaan inzichten die gebruikt kunnen
worden op eventuele verbeteringen op graslandniveau. In 2.2.2.1 komt het onderwerp opbrengst in
kilogram droge stof naar voren. 2.2.2.2 ligt het kengetal grasopbrengst ruw eiwit toe.
2.2.2.1 Kengetal grasopbrengst kilogram droge stof
De gewasopbrengsten worden in kilogram droge stof per perceel of per hectare bepaald. Deze bepaling kan uitgevoerd worden aan de hand van meetapparatuur. De C-Dax kan daarbij een hulpmiddel
zijn. Droge stof is daarin een universele maat om opbrengsten te kunnen vergelijken onderling, maar
ook gewassen kunnen met elkaar worden vergeleken. Bedrijven kunnen op deze wijze met elkaar
worden vergeleken op basis van de gewasopbrengst in kilogram droge stof die zij weten te realiseren. Met behulp van deze kennis en uitwisseling van gegevens kan er gezocht worden naar eventuele
verbeteringen in het graslandgebruik.
2.2.2.2 Kengetal grasopbrengst ruw eiwit
Een goede eiwitwaardering van vers gras is belangrijk vanwege de 7 punten zoals deze genoemd zijn
in paragraaf 2.1.1. Deze punten zijn van belang om daarmee het eiwitaanbod af te stemmen op de
eiwitbehoefte van de koe. Vanwege de belangrijke eigenschappen van het ruw eiwit in de koe dient
dit nutriënt onder bedrijfsgemiddelde te staan. Bedrijven verschillen van elkaar qua eiwitproductie.
Door de totale productie ruw eiwit per jaar te kunnen berekenen is het mogelijk om te berekenen
hoeveel ruw eiwit het grasland produceert en/of de veehouder eiwitrijke producten moet aanvoeren
of zelfs kan afvoeren. Ook is het mogelijk om bedrijven onderling te vergelijken qua productie van
ruw eiwit.
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2.2.3 Efficiëntie per perceel
Bij deelname aan de graslandcontrole weet een veehouder precies wat de input(bemesting) van een
bepaald perceel is en ook wat de output(gewasopbrengst)is. Zo kan de efficiëntie berekend worden
en kunnen percelen die zeer efficiënt blijken te zijn met de mineralen in kaart worden gebracht. De
percelen kunnen op de juiste manier worden bemest en percelen die juist niet efficiënt omgaan met
de input minder worden bemest.
De efficiëntie per bedrijf kan tot op heden zou kunnen worden berekend aan de hand van “De Kringloopwijzer van Koeien&Kansen”33. De efficiëntie per perceel zal berekend worden met behulp van de
graslandcontrole. Met dit efficiëntiegetal kan er worden bepaald of het perceel de input ook omzet
in output. Wanneer het perceel deze mineralen niet gebruikt om gewassen van te laten groeien is
het ook niet nodig om deze mineralen op een perceel aan te wenden. Indien een perceel juist wel
alle mineralen gebruikt om gewassen van te laten groeien is het mogelijkerwijs raadzaam om meer
mineralen aan te wenden om een hogere opbrengst qua kilogram droge stof of ruw eiwit te creëren.
In de rundveehouderij wordt dit principe al een aantal jaren gebruikt bij koeien, onder de naam Dynamisch voeren(Agrovision, 2012)34. Door de efficiëntie per perceel te meten is er terugkoppeling te
maken naar de bemesting. Door te gaan sturen op efficiëntie per perceel kan er gericht worden bemest en hierdoor kunnen mineralen worden bespaard en beter worden benut.

2.3 Conclusie
In de graslandcontrole worden een aantal aspecten opgenomen die van invloed zijn op de productiecapaciteit van de grond. Er een splitsing gemaakt in strategische aspecten en tactische aspecten.
Strategische aspecten zijn aspecten waar de grondbezitter geen of nauwelijks invloed op kan uitoefenen. Er zijn een drietal strategische aspecten naar voren gekomen, namelijk; Grond, Vocht, NLV. Al
deze drie aspecten hebben een dusdanige invloed op de productiecapaciteit van de grond dat er
invloed in de graslandcontrole verwacht kan worden.
Het tweede aspect is het tactische aspect. Dit zijn aspecten waar de grondbezitter invloed op uit kan
oefenen. De aspecten zoals deze in de rapportage naar voren zijn gekomen zijn; Beweidingsmethoden, Bemesting. Deze twee aspecten hebben beide invloed op de grasproductie en invloed op de
grasopbrengst in de toekomst.
Bij de graslandcontrole is het van belang dat er twee kengetallen over het gras beschikbaar komen.
Dat zijn de kengetallen kilogram droge stof voer per hectare en het ruw eiwitgehalte in het vers gras.
Beide kengetallen zijn van belang om de koe zo gericht mogelijk te kunnen voeren.

33
34

http://www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?kansen/home.asp geraadpleegd op 26-06-2012
http://www.dynamischvoeren.nl/html/index.php?page_id=28 geraadpleegd op 14-04-2012
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3 Graslandcontrole
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd waarom de graslandcontrole van belang is voor het weiden van
melkvee. De gedachtegang achter het systeem wordt uitgelegd en ook vanuit praktisch oogpunt
wordt er gekeken wat een praktiserend veehouder met dit systeem zou kunnen gaan doen in de
toekomst.

3.1 Ontstaan plan graslandcontrole
In 2011 werd 26% van de koeien niet meer geweid(CLM)35. Deze koeien blijven dus jaarrond op stal.
Vanuit de samenleving komt steeds meer de vraag of zelfs eis dat koeien in de wei horen(Haverschmidt, 2007)36. Burgers mengen zich massaal in de discussie ‘Opstallen versus Weidegang’. Hier volgen een aantal argumenten van veehouders om wel of niet te beweiden. In het onderzoek van Pol naar het belang van weidegang argumenten van veehouders, om wel of niet te beweiden in kaart gebracht. Deze argumenten om niet te weiden staan hieronder weergegeven (Pol et al,
2002)37.
 De groei van bedrijven. De afgelopen jaren is het gemiddeld aantal koeien per bedrijf toegenomen door bedrijfsbeëindiging van veelal kleine bedrijven en schaalvergroting bij de blijvers. In het algemeen groeit de huiskavel onvoldoende mee. Dit betekent dat het steeds
moeilijker wordt om de beweiding rond te zetten.
 Het mineralenbeleid. In de praktijk ontstaat de tendens dat bedrijven minder gaan beweiden
om zodoende gemakkelijker te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden door het
mineralenbeleid.
 Voeding. Bij minder weiden of opstallen kan de voeding beter gestuurd worden dan bij onbeperkte beweiding. Bovendien stijgt de gemiddelde melkproductie van de Nederlandse koe
nog steeds. Een constant rantsoen is vooral van belang voor hoogproductieve koeien.
 Toename van automatische melksystemen. De combinatie van beweiding en een automatisch melksysteem wordt als moeilijk ervaren. Slechts de helft van de bedrijven met een automatisch melksysteem past beweiding toe. Naar verwachting zal het aantal bedrijven met
een automatisch melksysteem de komende tien jaar sterk toenemen.
De veehouders die de koeien wel weiden hebben volgen Pol als reden; (Pol et al, 2002)
 Maatschappij/imago; Beweiding is het visitekaartje van de Nederlandse melkveehouderij (“license to produce”, “license to sell”). De mate waarin beweiding door de samenleving wordt
waargenomen, is afhankelijk van:
1. Het aantal koeien dat geweid wordt
2. De oppervlakte waarop beweid wordt
3. De hoeveelheid beweiding per koe (aantal uren per dag, aantal dagen per
jaar)
4. Plaats van beweiding, de zichtbaarheid (langs de snelweg of in NoordGroningen)
5. Moment van beweiding (overdag of ’s nachts).
 Dier/welzijn; Gezondheid en welzijn zijn belangrijke onderwerpen gedurende het gehele jaar
en voor alle dieren. Het is nog onduidelijk aan welke eisen een stal moet voldoen om een
35

http://www.clm.nl/publicaties/data/Weidegang-NieuweOogst-151011.pdf geraadpleegd op 14-05-2012
HaverSchmidt, J., Weidegang versus Opstallen, februari 2007
37
Pol – van Dasselaar, A., Corré, W.J., Hopster, H., van Laarhoven, G.C.P.M., Rougoor, C.W., Belang van
Weidegang, 2002
36
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goede diergezondheid en dierenwelzijn te garanderen en of er eisen aan de duur van beweiding gesteld zouden moeten worden.
Naast voorgaande punten wordt er op agrarische onderwijsinstellingen nauwelijks onderwijs over
beweiding gegeven, omdat er geen betrouwbare wetenschappelijk informatie beschikbaar is. (Van
der Hoog, 2012)38.
De consument mengt zich in de discussie ‘Opstallen versus Weidegang’. De consument ziet graag de
koeien in het land en wil producten van koeien dit buiten hebben gelopen. Veehouders die de “license to produce”, “license to sell” willen behouden zullen moeten blijven beweiden en zijn op zoek
naar de mogelijkheden om beweiding efficiënt te kunnen blijven inpassen in het bedrijf(Pol- van Dasselaar, 2011)39. Om weidegang te stimuleren geven een deel van de melkverwerkers een toeslag op
de melkprijs om weidegang te stimuleren (o.a. FrieslandCampina, Cono Kaasmakers en BEL Leerdammer). Daarnaast is er in 2012 een convenant ‘Weidegang’ gesloten tussen verschillende partijen
in de sector om ervoor te zorgen dat de koe in de wei blijft(Convenant Weidegang, 2012)40.
Anno 2012 is er behoefte vanuit de melkveehouderij om een tool (of systeem) te hebben waarmee
gewerkt kan worden om te voldoen aan de vraag naar koeien in de wei. De graslandcontrole wordt
ontwikkeld om de veehouder een handvat te geven efficiënter, voorspelbaarder en met een betere
planning het grasland te beheren. Door hulp van de graslandcontrole moet het beweiden van de
koeien gemakkelijker gemaakt worden.
De graslandcontrole is te vergelijken met de Melk Productie Registratie(MPR). Deze controle wordt
maandelijks tot zes-wekelijks uitgevoerd bij de koeien om het management hierop in te laten spelen
en aan de hand van de actuele situatie een planning te maken voor de toekomst.
De graslandcontrole wordt ontwikkeld om de actuele situatie weer te geven. Om aan de hand van
resultaten vanuit het verleden een voorspelling te maken voor de toekomst. De veehouder kan beter
plannen en met behulp van de graslandcontrole een betrouwbare voorspelling geven over de opbrengst in de toekomst. De veehouder kan hierop zijn beweidingschema aan passen.

3.2 Managementtool of systeem
De graslandcontrole is een concept voor een managementtool/programma/systeem waarbij er opbrengstresultaten ingevoerd dienen te worden over de actuele situatie van het grasland en daarbij
worden bepaalde aspecten toegevoegd die invloed hebben op grasproductie in de toekomst. Op
basis van deze twee principes kan een voorspelling gemaakt worden richting de toekomst. Op dit
moment is de precieze vorm van de graslandcontrole nog niet bekend vandaar de benaming managementtool of systeem. De reden hiervan is om geen enkele vorm en mogelijkheid uit te sluiten
om de graslandcontrole in te richten.
Op de graslandcontrole worden verschillende aspecten benoemd. Alle zaken die op de graslandcontrole terecht moeten komen staan in hoofdstuk twee. De aspecten worden aan de hand van literatuur uitgelegd. In bijlage 3 staat een afbeelding van een schets zoals de basis van de graslandcontrole
eruit kan zien.

38

Van der Hoog, B, uitspraak in Melkvee Magazine, mei 2012
Pol – van Dasselaar, A. van den, Boer, D. de, Weiden of Opstallen, 2011
40
CLM, Convenant Weidegang, CLM, 2012
39
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3.3 Doelgroep
De doelgroep die door middel van deze rapportage wordt benaderd is op langere termijn de veehouder. Op korte termijn wordt dit verslag gebruikt als leidraad waarmee een managementtool/programma/ding ontworpen kan worden voor de veehouder om gemakkelijker te beweiden.
Op dit moment is de doelgroep het projectteam vanuit VIC Zegveld.

3.4 Conclusie
Vanuit de maatschappij klinkt de oproep richting de melkveehouderij om de koeien te laten weiden.
Deze oproep staat in strijd met het percentage koeien dat nooit meer in de wei komt, namelijk 26%
van de koeien blijft jaarrond op stal. Veehouders gaan om verschillende redenen opstallen, maar
vooral omdat weiden risico’s met zich mee brengt. Met behulp van de graslandcontrole zou een deel
van dit risico’s uitgesloten kunnen worden. Veehouders krijgen op deze wijze een handvat om efficienter te gaan weiden. Deze rapportage is gemaakt voor het projectteam vanuit VIC Zegveld, maar de
tool of systeem kan op langere termijn ontwikkeld worden voor de veehouder.
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4 Inzicht in grashoogtes & grasopbrengsten
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek uitgewerkt dat is gehouden om de C-Dax te valideren aan Nederlandse omstandigheden. De C-Dax kan een hulpmiddel worden van de graslandcontrole om actuele grashoogtes en daarbij de berekende droge stof opbrengsten in het systeem te krijgen.
Met de C-Dax zijn verschillende percelen en proefvelden gemeten. Met behulp van de grashoogtemeter en de Haldrup opbrengstmeter(Haldrup genoemd) zijn deze percelen en proefvelden ook gemeten. Met behulp van de waardes die zijn geconstateerd is een database aangelegd en uit deze
database zijn verbanden opgezocht. Deze verbanden kunnen de C-Dax valideren aan de Nederlandse
omstandigheden.

4.1 Meetmethoden
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie verschillende meetmethoden voor grasopbrengsten, de C-Dax Pasturemeter (afbeelding 1), de grashoogtemeter(afbeelding 2)en de Haldrup opbrengstmeter ( in deze rapportage verder behandeld onder de naam Haldrup (afbeelding 3).
In paragraaf 4.1.1 wordt de onderzoeksmethode toegelicht. In 4.1.2 volgt grashoogtemeter en uiteindelijk wordt de Haldrup uitgelegd in paragraaf 4.1.3.

Afbeelding 1 C-Dax Pasturemeter

Afbeelding 2 Grashoogtemeter

Afbeelding 3 Haldrup opbrengstmeter
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4.1.1 C-Dax
De C-Dax is een meetapparaat met als doel om op een snelle en betrouwbare manier de grashoogte
te meten. Dit meetapparaat is ontwikkeld op Massey University in Nieuw-Zeeland. Veehouders krijgen op deze wijze een beeld van de hoeveelheid grasgewas dat op een bepaald perceel aanwezig is.
De C-Dax wordt achter de quad of ander vervoersmiddel bevestigd. Met behulp van infraroodcamera’s wordt de hoogte van het gewas bepaald door infraroodcamera’s die de hoogte van de camera
meten waarvan er een reflectie wordt onderbroken. Met deze meting is een vertaalslag te maken
naar de hoogte van het gewas. De C-Dax meet de reflecties van de camera vanaf veldniveau. Deze
reflectiemetingen worden 200 keer per minuut gemeten. Doordat de C-Dax per minuut meet en niet
per gereden meter kan deze een vertekend beeld geven. Om een juist beeld te krijgen van de situatie
dient er een zo constant mogelijke snelheid gereden te worden. De C-Dax kan gaan stuiteren wanneer er harder gereden wordt dan twintig kilometer per uur. Het stuiteren van de C-Dax kan invloed
hebben op de hoogte zoals deze bepaald wordt met de C-Dax. De C-Dax meet de hoogte van het
gewas vanaf veldniveau en als de C-Dax van het veld wordt opgetild kan de waarde die wordt geconstateerd niet overeen komen van de actuele hoogte. De spreiding in meetmomenten neemt toe
wanneer er harder wordt gereden dan twintig kilometer per uur. Voor een representatief beeld dient
er een constante snelheid lager dan twintig kilometer per uur gereden te worden(C-Dax Pasturemeter, handleiding, 2011).
4.1.2 Grashoogtemeter
De grashoogtemeter is een meetinstrument om de hoogte van het grasgewas te meten dat op het
perceel aanwezig is. Dit systeem wordt al vele jaren gebruikt om een betrouwbaar beeld te krijgen
over de hoeveelheid grasgewas op verschillende percelen. Er is gebruik gemaakt van een grashoogtemeter met een piepschuimplaat, verder in deze rapportage wordt deze meter benoemd als piepschuimmeter. De andere grashoogtemeter is een namaak grashoogtemeter en wordt de PPP Agro
Glasplaat genoemd. Deze grashoogtemeter lijkt veel op de hoogtemeter met piepschuimplaat alleen
heeft een minimale grenswaarde qua hoogtemetingen van vijf centimeter en de piepschuimplaat is
vervangen door een transparant plastic bord. De piepschuimmeter meet vanaf het veldniveau en
geeft daardoor de absolute hoogte van het gewas aan.
Door een link te leggen tussen de hoogte van het grasgewas en de daarbij behorende kilogrammen
droge stof per hectare is een inschatting te maken van de grasopbrengst van een specifiek perceel op
een bepaald moment. Afbeelding 4 (afkomstig uit het project Koe en Wij41) geeft de relatie tussen de
hoogte van het grasgewas en de opbrengst in kilogram droge stof per hectare bij beweiden weer
maar ook bij maaien.

41

http://www.verantwoordeveehouderij.nl/producten/Koeenwij/Algemeen/TabelGrashoogtemeter.pdf
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Afbeelding 4 vertaalslag van grashoogte naar kg droge stof per ha en de correctiefactoren / .

In afbeelding 4 is de vertaalslag van grashoogte naar grasopbrengst in kilogram droge stof per hectare te maken. Als vuistregel kan er worden gesteld dat elke centimeter gras voor 110 kilogram droge
stof per hectare staat. Deze regel wordt in de praktijk gebruikt om op een snelle manier een inschatting van de opbrengst te maken.
4.1.3 Haldrup
De Haldrup is meetmachine die de vers grasopbrengst meet. De Haldrup maait het gras en weegt
deze hoeveelheid. Door de oppervlakte van het gemaaide deel te bepalen is de opbrengst van het
verse gewas te berekenen. Wanneer het droge stof percentage van het verse gras wordt bepaald is
de opbrengst in kilogram droge stof per hectare te berekenen. Er dient één droge stof monster te
worden gestoken per proefveld. Deze methode is zeer betrouwbaar, maar meet ongeveer vijf vierkante meter en daarmee een klein deel van het perceel. De uitslagen kunnen een vertekend beeld
geven van de werkelijke situatie op het gehele perceel. Als er juist op een locatie wordt geoogst waar
veel of juist weinig grasgewas aanwezig is kan er een vertekend beeld ontstaan en is de onnauwkeurigheid groot.

4.2 Onderzoeksmethode
Tijdens dit onderzoek is er vanuit drie invalshoeken onderzoek uitgevoerd, namelijk;
 Het valideren van de C-Dax met behulp van een grashoogtemeter.
 Het meten van grashoogte met de C-Dax en de grashoogtemeter en dit gras oogsten met behulp van de Haldrup.
 Er is net voor het oogsten van het gras, gemeten met de C-Dax en daarna is de opbrengst van
deze percelen gemeten aan de hand van het aantal balen dat van de desbetreffende percelen is gehaald.
Met behulp van Excel is de correlatie (R2) uitgerekend en met het programma SPSS is bij deze correlaties de significantie bepaald. In paragraaf 4.2.1 tot en met 4.2.3 is de methode per deelonderzoek
toegelicht.

42
43

HaverSchmidt, J., Weidegang versus Opstallen, februari 2007
Drost, H., Grashoogtemeter, toegepast in onderzoek, WUR,1990
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4.2.1 Onderzoeksmethode C-Dax vs. Grashoogtemeter
Vanaf week 14 tot en met week 22 in 2012 zijn wekelijks alle percelen van VIC Zegveld met de C-Dax
gemeten. Op het melkveebedrijf zijn 40 percelen aanwezig en wekelijks zijn 35 percelen gemeten,
overige percelen konden niet worden gemeten vanwege de aanwezigheid van vee. Er is bij het meten
geen gebruik gemaakt van een vast tijdstip, bij de berekening naar de hoeveelheid grasgroei per dag
is er wel rekening gehouden met het aantal dagen tussen metingen.
Door in een matrixvorm over het land te rijden, zoals in figuur 5 is weergegeven, heeft de C-Dax een
gemiddelde hoogte van het gras gemeten. Er is in een matrixvorm over het veld gereden om op een
eenvoudige manier een representatief beeld te krijgen van de situatie qua grashoogte op het perceel. Daarnaast zijn er wekelijks 25% van de percelen gemeten met de grashoogtemeter. Door in een
matrixvorm, zoals afbeelding 6 weergeeft, over het perceel te lopen en verdeelt over het gehele perceel metingen uit te voeren is er een database verzameld van verschillende hoogte en deze database
is samengevat in een gemiddelde grashoogte per perceel. Er worden +/- vijftien metingen per hectare uitgevoerd, dit houdt in dat er elke 30 meter een meting is verricht. De hoogte van het gras wordt
op hele en halve centimeters afgelezen vanwege het feit dat dit praktisch inpasbaar was en de spreiding die ontstaat door deze afronding zeer gering is. Door het afronden op halve of hele centimeter
kan een vertekend beeld ontstaan van enkele kilogrammen droge stof per hectare44. De data van
beide systemen zijn verzameld en verwerkt in Excel, zoals in de bijlage 4 (Excelsheets wekelijkse metingen VIC) is te zien. Tijdens het validatieonderzoek worden de verschillen tussen de C-Dax en de
grashoogtemeter met elkaar vergeleken en ontstaan er verbanden.

Afbeelding 5 meetmatrix
C-Dax

Afbeelding 6 meetmatrix
Grashoogtemeter

Op het bedrijf van H. van de Water te Arkel is in totaal twee keer gemeten met beide systemen op 13
april 2012 en 27 april 2012. De bedoeling was om tweewekelijks te blijven meten alleen de hoogte
van het gras liet dit niet toe, het grasgewas was te hoog om betrouwbaar te meten met de grashoogtemeter. De grashoogtemeter kan gras meten tot een hoogte van 26 centimeter en de graslengte
was al langer op 10 mei 2012. Daarbij kwam het effect dat de quad met de C-Dax veroorzaakt in
dermate lang gewas dat er spoorvorming ontstaat en er schade aan het gewas berokkend waardoor
er geen betrouwbare meetresultatenmeer vielen te verwachten.

44

Drost, H., Grashoogtemeter, toegepast in onderzoek, WUR,1990

23

Dit betreft een verkennende studie uitgevoerd door studenten, het verslag valt onder de
verantwoordelijkheid van de student.

Graslandcontrole

2012

Stefan Aarts & Job van de Water

4.2.2 Onderzoeksmethode C-Dax vs. Grashoogtemeter vs. Haldrup
Op percelen van VIC Zegveld zijn een ruim aantal proefveldjes aanwezig van twintig vierkantenmeters waar bemestingsproeven en proeven betreffende effecten van onderwaterdrainage worden
uitgevoerd. De Haldrup oogst per proefveld één baan van 1,50 meter breed en de lengte van het
proefveld. Hierna werd het gewas op het proefveldje gewogen en wordt er per proefveld één droge
stof monster gestoken. De Haldrup maaide een baan uit het proefveld en met de grashoogtemeter
en de C-Dax is de strook gras die naast deze baan bleef staan gemeten.
Bij elk proefveldje worden vier metingen met de grashoogtemeter uitgevoerd. Doordat er met de
Haldrup eerst werd gemeten was er alleen een smalle strook van ongeveer 30 cm breed beschikbaar
om metingen te verrichten met de grashoogtemeter en de C-Dax. Dit kan een vertekend beeld weergeven van de situatie, omdat de Haldrup een andere locatie heeft gemeten dan de C-Dax en de grashoogtemeter. In verband met andere onderzoeken op VIC Zegveld was het niet mogelijk om dezelfde
baan als de Haldrup te meten.
De metingen vormde twee databases qua grashoogte, één die afkomstig was van de grashoogtemeter en één van de C-Dax. De gegevens die uit dit onderzoek naar voren kwamen zijn verwerkt in een
vergelijking in de vorm van een grafiek en worden uitgezet tegenover de opbrengsten in kilogram
droge stof per hectare die zijn gemeten met de Haldrup en de droge stof bepalingen.
4.2.3 Onderzoeksmethode C-Dax vs. Balenproef
Om de C-Dax te valideren is een deel van het onderzoek uitgevoerd in Friesland bij Mts BoschSpoelstra uit Hallum. Het ruwvoer voor de winter wordt in ronde balen geperst. Daardoor is het mogelijk om per perceel te bepalen wat de opbrengst is. Zodoende kan op grotere schaal de C-Dax gevalideerd worden.
Er is in totaal vier hectare gemaaid. Deze vier hectare is verdeeld over twee percelen. Met de C-Dax
wordt er voor het maaien in elk perceel de grashoogte gemeten. Om de schade aan het nog niet gemaaide gras te beperken is er een korte, maar representatieve baan gereden door het perceel van
ongeveer 150 meter. In eerste instantie was het de bedoeling om acht percelen te maaien, met een
totale grootte van 25 hectare. Door de op dat moment veranderlijke en slechte weersomstandigheden zoals hagel en zware regen buien zijn er in plaats van acht percelen maar twee percelen gemeten.
De onderstaande opsomming geeft de werkwijze van dit onderdeel van het onderzoek aan.
 Eerst is met C-Dax metingen verricht per perceel. De gemiddelde hoogtes zijn genoteerd in
een tabel. Ook worden de hoogtes gemeten met de graslandmeter.
 Voor het persen zijn er per perceel twee grasmonsters genomen voor onderzoek naar het
droge stof gehalte
 De bestuurder van de pers heeft op een plattegrond het aantal balen per perceel aangegeven.
 Tijdens het naar huis vervoeren van de balen zijn er acht balen gewogen op een weegbrug.
Uit de wegingen van de balen die steekproefsgewijs zijn genomen is een gemiddelde met een
spreiding. Wanneer de droge stof percentages bekend is, wordt er per perceel uitgerekend
hoeveel kilogram droge stof er van een hectare is gekomen. De meetgegevens van de C-Dax
worden vergeleken met de droge stof opbrengsten.
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Afbeelding 8 C-Dax naast de trekker,
vooraanzicht

In verband met het platrijden van gras is in samenspraak met de veehouder afgesproken om de CDax naast de trekker te laten glijden door middel van een dwarsbalk.(Zie afbeelding 7 en 8). Tijdens
het maaien zijn er met de C-Dax data verzameld. Doordat de C-Dax naast de trekker gleed, hoefde de
trekker niet door het nog te maaien gras te rijden. Er zijn acht banen getrokken per perceel om metingen te verrichten.

4.3 Resultaten
In deze paragraaf staan de resultaten uit de vier verschillende onderzoeken beschreven om de C-Dax
te toetsen aan de Nederlandse omstandigheden Paragraaf 4.3.1 geeft de resultaten weer tussen de
C-Dax en de grashoogtemeter, in 4.3.2 worden de verbanden tussen de Haldrup en de C-Dax weergegeven. De Haldrup en de grashoogte meter worden in 4.3.3 met elkaar vergeleken en in de laatste
paragraaf worden de opbrengst bepalingen aan de hand van ronde balen weergegeven in vergelijking
met de C-Dax.
4.3.1 C-Dax vs. Grashoogtemeter
Figuur 1 is de grafiek die het verschil weergeeft tussen de metingen met de C-Dax en de grashoogtemeter. Daarbij is er gebruik gemaakt van de percelen die gemeten zijn door beide systemen. Het
verschil is tussen deze twee metingen verricht en verwerkt in de onderstaande figuur. Het gemiddelde van deze percelen is uitgerekend en de uitkomst hiervan is in figuur 1 geplaatst aan de hand van
de blauwe staven. De rode en de groene staven geven de extremen aan, het grootste verschil in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Zoals te zien is zijn er veel afwijkingen tussen de metingen met
de C-Dax en de grashoogtemeter.
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Afbeelding 1 laat de verschillen zien tussen de C-Dax en de grashoogtemeter. Met behulp van de
blauwe staafjes is het gemiddelde weergeven. De groene en rode staven zijn de extreemste verschillen.

C-Dax vs Grashoogtemeter
(grashoogtemeter is 0)
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Datum metingen

Figuur 1 validatie C-Dax vs. Grashoogtemeter

Er zijn enkele oorzaken waardoor deze verschillen zijn ontstaan. Er is met twee verschillende grashoogtemeters gemeten. De piepschuimmeter meet vanaf veldniveau. De namaak grashoogtemeter
meet vanaf 5 centimeter. Hierdoor ontstaat er een ruis door verschillende minimale waarde om te
kunnen meten. Tijdens het meten met de grashoogtemeter is er geen vast protocol gehanteerd. De
meetmethode zoals deze gehanteerd diende te worden staat beschreven bij het hoofdstuk ‘meetmethode’, maar werd niet opgevolgd. Personen hebben op eigen inzicht gemeten en ook het aantal
metingen per hectare was niet gelijk.
In de methode staat uitgelegd dat er met de grashoogtemeter wordt afgerond op halve of hele centimeters. Deze regel is in enkele gevallen niet gehanteerd en veroorzaakt een ruis. Ook het aantal
metingen per hectare is in de methode vastgesteld op 15 metingen per hectare. In werkelijkheid is
dit niet altijd uitgevoerd en ontstaat er een vertekend beeld tussen de grashoogtemeter en de C-Dax
metingen. De C-Dax heeft een andere matrix gemeten in een perceel dan de grashoogtemeter. Het
kan zijn dat de C-Dax plekken heeft gemeten met korter gras en de grashoogtemeter een matrixvorm
hanteerde waar meer gras aanwezig was.
De waarde die de C-Dax heeft geconstateerd zijn gemiddeld vijf millimeter lager dan de waarde die
zijn geconstateerd met de grashoogtemeter. In bijlage 2 staat overzichtelijk een korte toelichting op
de metingen.
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In figuur 2 is de trendlijn weergegeven die ontstaat als de hoogtemetingen die zijn geconstateerd
met de C-Dax tegenover de resultaten met de grashoogtemeter worden geplaatst.

Figuur 2 C-Dax vs. Grashoogtemeter

De correlatie tussen deze twee meetsystemen is 0.77 en daarmee hoger dan de statistische grens
van 0.6 waarbij er van een verband gesproken mag worden. De correlatie is hoog en beide meetsystemen hebben een sterk tot zeer sterk verband tot elkaar. Dit verband is ontstaan, omdat er dezelfde
percelen zijn gemeten met beide systemen.
4.3.2 Haldrup vs C-Dax.
Figuur 3 laat de trendlijn zien tussen de hoogte van het gras die is gemeten met de C-Dax en de
waarden die zijn geconstateerd met behulp van de Haldrup. Op de x-as staan de waarden kilogrammen droge stof per hectare gemeten met de Haldrup. Op de y-as staan de hoogtes gemeten met de
C-Dax in millimeters.

Figuur 3 C-Dax vs. Haldrup

De correlatie is 0.52, statistisch gezien is dit verband lager dan 0.6 en is er weinig verband. Het verband van 0.52 is wel significant. Deze trendlijn kan gebruikt worden om in de C-Dax in te voeren om
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aan de hand van de metingen die de C-Dax verricht direct om te rekenen naar kilogram droge stof
per hectare.
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De C-Dax wordt in Nieuw-Zeeland gebruikt om grashoogtes van weidepercelen te meten. In figuur 3
zijn ook de maaipercelen verwerkt waarbij er een hogere droge stof opbrengst per hectare was. Het
ideale moment om in te scharen bij onbeperkt en beperkt weiden is 1700 kilogram droge stof per
hectare(Haverschmidt, 2007)45.

Figuur 4 C-Dax weidesnee vs Haldrup

In figuur 4 zijn de resultaten verwerkt die zijn ontstaan als de Haldrup en de C-Dax weidegras meten.
Voor deze metingen zijn alleen percelen onderzocht waar minder dan 1700 kilogram droge stof per
hectare aanwezig was. De correlatie tussen de Haldrup en de C-Dax is sterker dan de correlatie uit
figuur 3. De correlatie in figuur 4 is 0.61 en komt daarmee voorbij de statistische grens van 0.6 voor
een sterk verband. De correlatie is daarbij ook significant. Als de grens van weidegras met 10% marge
wordt vergroot tot 1870 kilogram droge stof per hectare zakt de correlatie naar de waarde 0.57.
4.3.3 Haldrup vs Grashoogtemeter
In figuur 5 is de trendlijn tussen de grashoogte, gemeten met de grashoogtemeter en de opbrengsten
die zijn gemeten met behulp van de Haldrup.

Figuur 5 Grashoogtemeter(grashoogte) vs. Kg DS Haldrup

45

HaverSchmidt, J., Weidegang versus Opstallen, februari 2007
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Er is een correlatie te zien van 0.54 en een significantie van 0,0001. Aan de hand van dit onderzoek is
de betrouwbaarheid van de grashoogtemeter getest ten opzichte van de kilogram droge stof opbrengst per hectare. De correlatie is 0.54 en hiermee lager dan de statistische grens van 0.6 en hiermee is er weinig verband tussen beide meetsystemen. Deze trendlijn met bijbehorende formule kan
een hulpmiddel zijn om een omrekeningstabel te creëren zoals deze in afbeelding 1 (tabel Koe&Wij)
staat weergegeven.
Met behulp van afbeelding 6 en de omrekeningstabel van de grashoogtemeter naar kilogram droge
stof per hectare(afbeelding 1), zijn de opbrengsten per hectare berekend in kilogram droge stof. Aan
de hand van de grashoogte kan in deze tabel afgelezen worden wat de opbrengst in kilogram droge
stof per hectare is. Deze waardes zijn in relatie met de meetresultaten van de Haldrup in figuur 5
uitgewerkt.

Figuur 6 Grashoogtemeter(grasopbrengst) vs. Kg DS Haldrup

De trendlijn die aan de hand van deze figuur ontstaat, laat een correlatie zien van 0.47. De correlatie
is lager dan de statistische grens, maar geeft een enig sinds betrouwbaar beeld om een juiste situatie
te schetsen van de opbrengst die op dat moment op een bepaald perceel aanwezig is.
4.3.4 Balenproef vs C-Dax
In figuur 7 zijn de hoogtemetingen van de C-Dax uitgezet tegen de droge stof opbrengstmetingen van
de Haldrup(vergelijkbaar met figuur 3). Aan deze grafiek zijn twee resultaten toegevoegd, namelijk
de resultaten die voort zijn gekomen uit het onderzoek dat is uitgevoerd met de balenproef. De berekeningen rondom de balenproef zijn weergegeven in bijlage 4.
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Figuur 7 C-Dax (grashoogte) vs. balenproef

De resultaten van deze balenproef zijn weergegeven met rode vlakjes. Er is bij deze proef geen duidelijke correlatie of trendlijn gevormd vanwege het gebrek aan meerdere metingen. Het gebrek aan
metingen is ontstaan doordat de veldproef uiteindelijk niet de omvang heeft gekregen zoals er aan
het begin van het onderzoek werd verwacht. Met behulp van de balenproef kan de C-Dax niet worden gevalideerd. Deze proef laat wel zien dat de resultaten van de balenproef in de buurt komen van
de trendlijn van de Haldrup.

4.4 Grasgroei
Op VIC Zegveld zijn een aantal percelen op afstand die niet worden beweid. De eerste snede wordt
hiervan geoogst, deze percelen zijn daarmee geschikt om de grasgroei per week te meten. Met behulp van de C-Dax zijn deze percelen wekelijks in kaart gebracht en weergegeven in figuur 8. Dit deel
van de proef is uitgevoerd vanwege het feit dat de meetgegevens bekend zijn van de percelen en de
auteurs aan de hand van de meetgegevens wilde onderzoeken of er sprake is van de S Curve. De S
Curve is de groeicurve die het gras laat zien wanneer het gras in het groeistadium is. Als het gras
begint met groeien volgt er eerst een toenemende stijging en eindigt met een afnemende stijging
(Nolles, 2011) 46.

46

Nolles, J., Gewaslessen CAH Dronten, 2011
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Datum

Figuur 8 grasgroei op de maaipercelen

Deze S Curve is in figuur 8 duidelijk traceerbaar. Deze is bij perceel 1 systematisch weergegeven met
een blauwe lijn. Deze curve is ook bij de andere percelen zichtbaar. Een ander aspect van dit onderzoek is het feit dat deze grasgroei verwerkt kan worden in de grascontrole. In de graslandcontrole
kan een voorspellingsmechanisme verwerkt worden om de opbrengst van het gras te kunnen voorspellen. Om te kunnen voorspellen zijn groeicurves nodig en in figuur 8 is een opstap hiervoor gemaakt.
Op 08-05-2012 is er niet meer met de C-Dax gemeten maar met de grashoogtemeter. Het gras werd
namelijk door de beperkte hoogte van de C-Dax platgedrukt waardoor er geen betrouwbaar meetresultaat meer te verwachten vielen. Daarom is in de grafiek alleen bij deze datum de grashoogte gemeten met de grashoogte weergegeven. Deze manier van meten kan een ruis opleveren in de hoogtemetingen en mogelijkerwijs lijkt het in de grafiek dat de S curve afnemend stijgt op 8-5-2012.

4.5 Conclusie
Grashoogtes worden gemeten door veehouders om hen een indicatie te geven over de hoeveelheid
grasgewas dat op een perceel aanwezig is. Op dit moment gebeurt dit in de meeste gevallen visueel
en op basis van jarenlange ervaring van de ondernemer. Er zijn wel enkel meetinstrumenten beschikbaar, namelijk de grashoogtemeter en de C-Dax. De C-Dax is een apparaat dat door middel van
reflecties de hoogte van het gras berekend.
In deze rapportage is de C-Dax gevalideerd aan de Nederlandse omstandigheden. Door middel van
verschillende metingen uit te voeren met de C-Dax, grashoogtemeter en de Haldrup is er een database opgebouwd. Uit deze database komt naar voren dat de grashoogtemeter een correlatie van
0,55 heeft met de Haldrup en echter de C-Dax met de Haldrup heeft een correlatie van 0,52. Wanneer er alleen gras gemeten wordt met een weidesnee(1700 kg ds/ha) is de correlatie tussen beide
systemen 0.61, een sterk verband. De C-Dax en de grashoogtemeter hebben een correlatie van 0,77.
De grashoogtemeter is enigszins betrouwbaarder, maar gevoelig voor meetfouten. De C-Dax is echter objectiever en efficiënter.
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In vergelijking tot onderzoek uit Denemarken (Hansson, H. et al 2011) naar validatie van de C-Dax is
de correlatie 0,70 om 0,77 in Nederland. Deze verbanden zijn zeer sterk te noemen. Daarentegen is
de correlatie tussen C-Dax en Haldrup in Denemarken minimaal 0.63 en in Nederland 0.61. Een onderzoek uit Nieuw Zeeland (Yule, I.et al 2010-2011) naar de validatie van de C-Dax bracht vergelijkbare resultaten op basis van kg droge stof per hectare als het onderzoek uit Denemarken.
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5 Conclusie
Aan de hand van deze rapportage is het mogelijk om antwoorden te geven op de deelvragen zoals
deze aan het begin van de rapportage zijn gesteld. De hoofdvraag met bijbehorende deelvragen die
werden gesteld waren als volgt; In hoeverre is er een systeem te ontwikkelen waarmee veehouders
praktisch en efficiënt kunnen gaan beweiden en voor voldoende opbrengsten zorgt?
1. Welke aspecten hebben invloed op de grasopbrengst en kan dit aspect een bijdrage leveren aan de graslandcontrole?
2. Welke kengetallen dienen op deze controle te staan?
3. Waarom een graslandcontrole?
4. Onderzoek met grashoogtemeters als input voor de graslandcontrole
De eerste deelvraag stelt de vraag of er aspecten zijn die van invloed zijn op de grasopbrengst. Aan
de hand van deze vraag is er gezocht naar aspecten die aan deze eis voldoen. Bij deze deelvraag is er
een splitsing gemaakt in strategische aspecten en tactische aspecten. Strategische aspecten zijn aspecten waar de grondbezitter geen of nauwelijks invloed op kan uitoefenen. Vanuit inzicht, gesprekken met derde en de gedachtegang achter de MPR zijn er een drietal strategische aspecten naar voren gekomen, namelijk; grond, vocht en het NLV. Al deze drie aspecten hebben een dusdanige invloed op de productiecapaciteit van de grond dat er invloed in de graslandcontrole verwacht kan
worden. Aan de hand van deze productiecapaciteit kan er een nauwkeurige voorspelling over de
grasopbrengst in de toekomst gegeven worden.
Naast de strategische aspecten zijn er ook nog twee tactische aspecten waar de grondbezitter wel
invloed op uit kan oefenen. De aspecten zoals deze in de rapportage naar voren zijn gekomen zijn;
Beweidingsmethoden, Bemesting. Deze twee aspecten hebben beide invloed op de grasproductie en
invloed op de grasopbrengst in de toekomst. Doordat beide aspecten bekend zijn kan er een nauwkeurige voorspelling gegeven worden over de eventuele grasopbrengst in de toekomst.
De tweede deelvraag geeft een antwoord op de vraag; Welke kengetallen dienen op deze controle te
staan? Vanuit de literatuur en op basis van gesprekken met weidegang deskundigen is er een antwoord op deze deelvraag gevormd. Bij de graslandcontrole is het van belang dat er twee kengetallen
over het gras beschikbaar komen. Dat zijn de kengetallen kilogram droge stof product per hectare en
het ruw eiwitgehalte in het vers gras. Beide kengetallen zijn van belang om de koe zo gericht mogelijk
naar de behoefte te kunnen voeren. Door de koe naar behoefte te kunnen voeren gaat het dier efficiënter om met de voedingstoffen.
De derde deelvraag is de deelvraag die wordt gesteld waarom er een graslandcontrole bedacht zou
moeten worden. De graslandcontrole wordt ontwikkeld om de actuele situatie weer te geven. Om
aan de hand van resultaten vanuit het verleden een voorspelling te maken voor de toekomst. De
veehouder kan beter plannen en met behulp van de graslandcontrole een betrouwbare voorspelling
geven over de opbrengst in de toekomst. De veehouder kan hierop zijn beweidingschema aan passen.
De vierde deelvraag is de deelvraag waarbij het onderzoek naar verschillende meetmethoden. De
bijbehorende deelvraag is; Onderzoek met grashoogtemeters als input voor de graslandcontrole.
Voor deze deelvraag zijn drie verschillende meetmethoden gebruikt, namelijk; De C-Dax pasturemeter, grashoogtemeter en de Haldrup opbrengstenmeter. Met behulp van deze drie methoden zijn
verschillende graslengtes gemeten om aan de hand van al deze bepalingen verbanden te krijgen. Uit
dit onderzoek komt naar voren dan de grashoogtemeter en de C-Dax een correlatie van 0.77 met
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elkaar hebben. Het verband tussen deze twee meetmethoden is zeer sterk en de resultaten die beide
systemen hebben zijn vergelijkbaar. Uit onderzoek vanuit de universiteit van Kopenhagen naar de
validatie van de C-Dax wordt gesteld dat de correlatie 0,70 is tussen de grashoogtemeter en de CDax. Vanuit deze twee onderzoeken is te concluderen dat het verband tussen deze twee meetmethoden zeer sterk is en de resultaten die beide systemen hebben zijn vergelijkbaar.
Met de meetmethoden Haldrup en de C-Dax zijn in deze rapportage met elkaar vergelijken. Uit het
onderzoek met verschillende lengtes komt een correlatie van 0.52 naar voren. Deze correlatie geeft
een zwak verband weer en geeft een tegenstrijdig antwoord op eerdere onderzoeken vanuit de universiteit van Kopenhagen en de Massey University uit Nieuw-Zeeland. In vergelijking met het Deense
onderzoek ligt de correlatie van de C-Dax en Haldrup tussen de 0,63 en de 0,89. Verklaring voor deze
spreiding wordt gegeven door verschil in groei seizoen (voorjaar, zomer en najaar). Het onderzoek
van de Massey University uit Nieuw-Zeeland heeft een correlatie met droge stof opbrengst per hectare van 0,76. De uiterste correlaties in verschillende seizoenen zijn daar 0,63 en 0,91. Er kan gesteld
worden dat de Deense en Nieuw-Zeelandse onderzoeken gelijkwaardig aan elkaar zijn. Als de keuze
wordt gemaakt om alleen sneden te meten tot 1700 kilogram droge stof per hectare verschuift de
correlatie naar 0.61 en ontstaat er een sterk verband tussen de Haldrup en de C-Dax. Deze correlatie
is vergelijkbaar met de correlatie zoals deze voort zijn gekomen uit eerdere onderzoeken.
De grashoogtemeter heeft een correlatie met Haldrup van 0,54. Deze correlatie is hoger dan de correlatie tussen de Haldrup en de C-Dax. De grashoogtemeter heeft een sterker verband met de Haldrup dan de C-Dax. Er kan geconcludeerd worden dan de grashoogtemeter een sterker verband heeft
met de Haldrup dan de C-Dax, maar dit verschil is nihil en kan verwaarloosbaar zijn als er gekeken
wordt naar de voordelen van beide systemen.
Het doel van deze rapportage is om een antwoord te verkrijgen op de vraag; In hoeverre is er een
systeem te ontwikkelen waarmee veehouders praktisch en efficiënt kunnen gaan beweiden en voor
voldoende opbrengsten zorgt? Op het moment dat de graslandcontrole uitgewerkt wordt aan de
hand van deze rapportage geeft het de mogelijkheden om praktisch en efficiënt te gaan beweiden.
Voordat dit gerealiseerd kan worden dienen er nog grote stappen gezet te worden. Deze stappen zijn
onder andere het verzamelen van data over grasopbrengsten.
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6 Discussie
In het hoofdstuk ‘Discussie’ worden onderwerpen aangedragen die mogelijkerwijs invloed hebben op
de uitwerkingen in deze rapportage.
Invloedrijke aspecten die invloed hebben op grasopbrengsten.
De aspecten in hoofdstuk één komen voort uit literatuur, en gesprekken met weidegangdeskundigen.
Er zijn geen andere bronnen geraadpleegd en mogelijk zijn er meerdere aspecten die grote invloed
hebben op de grasopbrengst.
Graslandcontrole
De graslandcontrole is in het leven geroepen door het projectteam vanuit VIC Zegveld. De gedachte
leeft dat er een tool of systeem voor het grasland moet komen. In de rapportage wordt geen rekening gehouden met eventuele andere gedachte.
Inzicht in grashoogte en grasopbrengsten
Er zijn enkele oorzaken waardoor deze verschillen zijn ontstaan tussen metingen. Er is met twee verschillende grashoogtemeters gemeten. De piepschuimmeter meet vanaf veldniveau. De namaak
grashoogtemeter meet vanaf 5 centimeter. Hierdoor ontstaat er een ruis door verschillende minimale waarde om te kunnen meten. Tijdens het meten met de grashoogtemeter is er geen vast protocol
gehanteerd. De meetmethode zoals deze gehanteerd diende te worden staat beschreven bij het
hoofdstuk ‘meetmethode’, maar werd niet opgevolgd. Personen hebben op eigen inzicht gemeten en
ook het aantal metingen per hectare was niet gelijk.
In de methode staat uitgelegd dat er met de grashoogtemeter wordt afgerond op halve of hele centimeters. Deze regel is in enkele gevallen niet gehanteerd en veroorzaakt een ruis. Ook het aantal
metingen per hectare is in de methode vastgesteld op 15 metingen per hectare. In werkelijkheid is
dit niet altijd uitgevoerd en ontstaat er een vertekend beeld tussen de grashoogtemeter en de C-Dax
metingen. De C-Dax heeft een andere matrix gemeten in een perceel dan de grashoogtemeter. Het
kan zijn dat de C-Dax plekken heeft gemeten met korter gras en de grashoogtemeter een matrixvorm
hanteerde waar meer gras aanwezig was.
Alle metingen met de Haldrup vs de C-Dax zijn verricht op veengrond. Hierdoor komen resultaten
naar voren die geschikt zijn voor veengronden. Waarschijnlijk zijn de grashoogte en opbrengst resultaten op bijvoorbeeld klei -en zandgrond anders dan op veen.
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7 Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden er een aantal aanbevelingen gedaan richting de personen die zich de komende tijd gaan richten op het vervolg van de graslandcontrole en de meetmethoden om grasopbrengsten te kunnen bepalen.

7.1 Grascontrole
Om de graslandcontrole tot een succes te maken zijn er nog veel stappen te nemen. De komende
jaren zullen er meer data verzameld moeten worden over grasopbrengsten. Hieronder vallen de opbrengsten kilogram droge stof per hectare en het ruw eiwitgehalte van het gras. Om dit ruw eiwitgehalte sneller te kunnen bepalen is het wenselijk dat er een snellere meetmethode aanwezig is. Met
het data verzamelen van gras is er een methode nodig die betrouwbaar maaisneden kan meten. Dit
heeft als meerwaarde dat de opbrengsten van elk perceel gemeten kan worden. Wanneer de opbrengsten per perceel bekend zijn is het mogelijk om een totaal beeld te maken van het bedrijf.
In de graslandcontrole is het aspect weersinvloeden niet behandeld, toch heeft dit grote invloed op
de productiecapaciteit in een bepaald seizoen. Er zal onderzocht moeten worden wat de invloed van
weersomstandigheden is en hoe dit verwerkt kan worden in de graslandcontrole.
Met behulp van de graslandcontrole kan er praktisch en efficiënt beweidt worden. Er is geen rekening gehouden met het eventuele bijvoederen op stal. Om deze invloed goed in kaart te brengen is
het mogelijk van belang dat dit aspect invloed krijgt op de graslandcontrole. In de rapportage is uitgelegd dat de efficiëntie per perceel berekend kan worden. Dit efficiëntie getal kan er mogelijk toe
leiden dat dit de algemene BEX in de toekomst gaat vervangen door een perceel-BEX om aan de hand
van dit principe optimaal te bemesten.

7.2 C-Dax
Enkele aanbevelingen die wij geven betreffende het gebruik van de C-Dax zijn dat de C-Dax een eenvoudige en betrouwbare manier is om de lengte van het gras te meten. Er zijn wel enkele beperkingen van de C-Dax. De C-Dax kan het gras tot een lengte van 17 centimeter redelijk betrouwbaar meten, dit komt overeen met +/-1750 kg ds/ha. Mocht het gras langer worden dan wordt de spreiding
groter. Bij platliggend gras zijn de drogestof opbrengsten gemeten met de C-Dax lager dan in werkelijkheid. Het apparaat meet namelijk alleen de hoogte. Bij een lang gewas kan er rekening mee worden gehouden dat het gewas plat kan worden gedrukt. Dit komt vooral door de lage bodemvrijheid
van de quad. Ook de rijsporen van de quad blijven lang zichtbaar, het gras wordt plat gereden en
komt niet meer terug in de oude positie.
De frequentie van meten is gebaseerd op een tijdseenheid. Het zou beter zijn wanneer de frequentie
van metingen gebaseerd zou zijn op basis van de verreden afstand. Daarmee is de kans van een
evenwichtigere meting over de percelen groter. De balenproef is een betrouwbare manier van het
valideren van de C-Dax, omdat de opbrengst nagemeten wordt in kg product en door middel droge
stof percentage wordt de droge stof opbrengst berekend. Alleen bij deze vorm van onderzoeken zijn
veel verschillende percelen nodig.
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Op basis van het onderzoek van H. Hansson uit Denemarken47 en onze eigen verwachtingen is het
van belang om de C-Dax te blijven valideren ook in andere jaargetijden. Wanneer de dataset groter
wordt zal ook de bepaling van de droge stof per hectare nauwkeuriger worden.

7.3 Grashoogtemeter
De grashoogtemeter geeft een betrouwbaar beeld weer als er minimaal 10 metingen per hectare
worden uitgevoerd. Deze 10 metingen worden verdeeld genomen over het perceel en afgerond op
halve centimeters. Op het moment van inzetten in het gewas moet de persoon die de metingen uitvoert niet kijken naar het gewas om op deze wijze een representatief beeld te verkrijgen qua opbrengsten kilogram droge stof per hectare. Wij adviseren de personen die in het vervolg met deze
manier gaan meten om het minimale aantal metingen per hectare te verrichten en absoluut niet te
kijken waar zij de meter plaatsen. De grashoogtemeter kan tot 26 centimeter meten, wanneer het
gras langer wordt, wordt de spreiding groter en is de uitslag niet te berekenen via de omrekentabel
van de grashoogtemeter van grashoogte naar droge stof opbrengst per hectare zoals in afbeelding 1.

47

Hansson, L and H. Hansen, H, Herbage Dry Matter Mass of Pastures Estimated Through Measures of Sward
Height, Faculty of life science, Copenhagen, 2011
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9 Bijlagen
Bijlage 1 Aspecten die invloed hebben op grasopbrengst
1 Strategisch
Onder strategische zaken vallen in dit verslag punten waar de landbezitter geen tot nauwelijks invloed op kan uitoefenen, deze zaken zijn bekend en er is nauwelijks verandering in te verwachten.
1.1 Grond
Als eerste punt die valt onder het strategische factoren is grond. Veehouderijbedrijven zijn veelal
grondgebonden bedrijven (Schans, 2000)48 en deze grond wordt vooral gebruikt voor het telen van
gras als eiwitbron, energiebron en structuurbron voor het vee (Oosterhuis, 2009)49. Als eerste dient
de grondsoort bekend te zijn, in Nederland zijn zeer veel verschillende grondsoorten, we onderscheiden de vier meest voorkomende grondsoorten, namelijk; Klei, Zand, Veen en Löss. Grondsoorten
hebben veel invloed op de volgende drie zaken en vandaar dat het belangrijk is dat de grondsoort
bekend is.
Grond bevat drie eigenschappen (Bodemacademie, 2012 50, namelijk;
 Fysische bodemeigenschappen
 Chemische bodemeigenschappen
 Biologische bodemeigenschappen
Deze drie eigenschappen hebben alle drie en invloed op de productiecapaciteit van de grond. De
fysische bodemeigenschap drukt vooral uit in welke toestand in de grond: textuur, structuur, vochtgehalte, aggregaat stabiliteit, porositeit, volumegewicht.
Chemische bodemeigenschappen omvat andere zaken zoals; organische stofgehalte, hoeveelheid
nutriënten zoals stikstof, fosfor en kalium, zoutgehalte.
De biologische bodemeigenschappen omschrijven het volgende; aanwezigheid van micro organismen( Vente et al, 2012).51
1.2 Klimaat
Onder het klimaat verstaan we de twee belangrijkste zaken die zeer essentieel zijn voor de groei van
gewassen op het veld, namelijk temperatuur en neerslag. Beide zijn nodig om het gewas optimaal te
laten groeien.
1.3 Temperatuur
De temperatuur dient bekend te zijn om te weten wat de grasgroei kan gaan doen. Engels raaigras,
deze grassoort komt het meest voor in de Nederlandse weide kan namelijk niet tegen extreem hoge
temperaturen. Boven de 30 graden Celsius kan deze plant gedeeltelijk afsterven en is er een opbrengstderving, deze derving kan oplopen tot 10%. Niet alleen bij hoge temperaturen kan deze plant

48

Schans, F.C. van der, , Koeien binnen of buiten, afweging bij het weiden van
melkvee, CLM,2000
49
Oosterhuis, P., Herwaardering van Tetra’s, Verantwoorde veehouderij, 2009
50
http://www.bodemacademie.nl/index.php?i=71 geraadpleegd op 14-05-2012
51
Vente, J. de, Baets, S. d., Poesen, J., Govers, G., Wordt Spanje een woestijn?, april 2012
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gedeeltelijk afsterven, maar ook bij zeer lage temperaturen. Bij zeer strenge vorst kan maar liefst 2040% verlies optreden (Schaap et al, 2009)52.
1.4 Neerslag
Gewassen groeien als er voldoende vocht aanwezig is in de grond, de gewassen hebben namelijk
vocht nodig om te groeien(Luten, 1984)53. Om een goede planning voor de grascontrole te maken is
het noodzakelijk dat het inzichtelijk is wat de neerslag was in de afgelopen tijd. Als er te weinig neerslag valt kan dit als gevolg hebben dat de graszode niet optimaal meer gaat functioneren en dit heeft
als effect dat dat er een opbrengstderving is van 5-10% per maand. Ook kan er teveel neerslag vallen,
de grasgroei wordt dan niet belemmerd omdat er een tekort is, maar een overschot is aan vocht. Dit
overschot kan als effect hebben dat er schimmels op het gras gaan groeien, dit tast de weerstand van
de plant aan en de plant kan hieraan dood gaan. In combinatie met hoge temperaturen kan dit zeer
gevaarlijk zijn voor het gras, de opbrengstderving die hiermee gepaard gaat is 0-10%(Schaap et al,
2009)54.
1.5 NLV
NLV staat voor de afkorting Stikstof Leverend Vermogen. Gronden in Nederland hebben allemaal een
verschillend NLV, NLV ontstaat doordat er in de grond stikstofbronnen aanwezig zijn die stikstof vrij
laten komen en dit beschikbaar maken voor de plant. Het gewas op het veld verkrijgt op deze wijze
meststoffen zonder dat deze op het veld worden aangewend. Het is belangrijk voor de graslandcontrole om het NLV te weten, omdat op deze wijze de hoeveelheid stikstof kan worden berekend die
vrij komt voor de plant, maar niet afkomstig is door bemesting(Schils, 2003)55.
1.6 pH
De pH in de grond zegt iets over de zuurtegraad van de grond. Een te lage pH is nadelig voor de bodemkwaliteit. Gemiddeld ligt de optimale pH rond de 5,2(Hensgens en Moolenaar, 2001). Afhankelijk van het organische stofgehalte kan een te lage pH 10 tot 20% opbrengst kosten. Het is dus noodzakelijk om de pH waarde van de grond optimaal te houden om optimaal te kunnen produceren. Een
optimale pH is te verkrijgen door voldoende kalk te strooien op percelen die dit nodig hebben.

pH uitleg
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2 Tactisch
Onder tactisch vallen onderdelen waar de veehouder invloed op uit kan oefenen, maar tijd en investeringen nodig hebben. De veehouder kan deze onderdelen veranderen, maar dit kan niet van de één
op de andere dag.
2.1 Ontwatering
Vooral onder natte omstandigheden beïnvloeden de opbrengst. Peilmaatregelen hebben dan als
voornaamste doel deze effecten tegen te gaan via extra drainage. De voornaamste factor is de
draagkracht van de grond; in natte omstandigheden neemt de draagkracht van de grond af. Vanaf
een indringingsweerstand < 0,7 MPa (grenswaarde) is de draagkracht zo laag, dat betreden gepaard
gaat met directe vertrappingsverliezen en verliezen in hergroei. Als de draagkracht verder zakt tot
een indringingsweerstand < 0,6 MPa, kan het veld meestal in het geheel niet betreden worden voor
beweiding of bewerking. In het eerste geval treden direct droge stof verliezen op die bij voldoende
draagkracht niet voorkomen(Biewenga et al, 2009)57.
In het algemeen start de grasgroei in het voorjaar bij het bereiken van een temperatuursom van 200
zogenaamde graaddagen. Door vochtige omstandigheden in de bodem in het voorjaar wordt het
benodigde aantal graaddagen voor de start van de groei groter. Dit effect wordt in ICW (1981) geschat op 1-2 graaddagen per dag waarop de grondwaterstand hoger ligt dan 50 cm(Peerboom,
1990)58.
2.2 Onderhoud
Bij grasland is het noodzakelijk dat er onderhoud wordt gepleegd. Zo wordt door onderhoud voor
gezorgd dat het land vlak egaal komt te liggen wat ervoor zorgt dat werkzaamheden vlot kunnen
worden uitgevoerd en dat de ontwatering wordt verbeterd(Biewenga et al, Hoofdstuk 11 blz 31,
2009)59.
Er zijn verschillende redenen om voor her-inzaai te kiezen;
Her-inzaai van goed grasland geeft geen hogere bruto-productie. Het geeft zelfs risico’s zoals inzaaimoeilijkheden en verlies van organische stof. Van ons grasland ligt ongeveer 60% op gronden waar
de her-inzaai als regel geenproblemen geeft. Bij ongeveer een derde van de gronden, dat is ca.
440.000 ha, geeft her-inzaaien te grote risico’s. Dit geldt voor het grasland op laagveen en op de zeer
zware kleigronden. Het probleem van de veengronden is dat deze na een traditionele grondbewerking zeer snel kunnen uitdrogen, zodat de kieming van het zaad problemen geeft. Bovendien is de zo
essentiële draagkracht op deze gronden dan voor lange tijd verstoord. De zware kleigronden, zoals
bijvoorbeeld komklei, geven problemen bij de zaaibedbereiding. Om zo snel mogelijk na de hoofdgrondbewerking te kunnen zaaien zal de zaaibedbereiding ook direct na het ploegen of frezen moeten worden uitgevoerd. Daarvoor is deze grond meestal te nat (versmering), of te droog (brokken).
Voor deze veen- en komkleigronden kan een redelijk alternatief worden gevonden in doorzaaien
(Luten, Remmelink, 1984)60.
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2.3 Ras/Soort
Net zoals in de fokkerij van koeien waarbij de veehouder dein zijn ogen beste stier kiest die zijn koeien mag dekken om op deze wijze betere nakomelingen te krijgen is deze keuze er ook wanneer er
gekozen mag worden welke grassoort er gezaaid mag worden in het land.
Cultivars met een hogere groene bladmassa t.o.v. bladschede/schijnstengel werden beter opgenomen dan die met een kleinere groene bladmassa (Hazard, 1998). Ook de hogere grasopname van
tetraploïde Engels raaigras wordt deels toegeschreven aan een groter aandeel groene bladmassa
(Hageman, 1992). Gowen et al. (2003) vonden een hogere grasopname van laat bloeiende cultivars
t.o.v. vroeg bloeiende cultivars, hetgeen ze verklaren uit een hoger bladaandeel in de laat bloeiende
cultivars.
Flores-Lesama et al. (2006) en Barre et al. (2006) wijzen beiden op het voordeel van een grotere
bladlengte bij de opname van gras en melkproductie(Vellinga, 2009)61.
Ook is het mogelijk om, net als in de fokkerij bij proefstieren, rassen en soorten in praktijk te testen
en te weten te komen wat een specifiek soort precies doet in de praktijk. Door de voor- en nadelen
van elk soort in kaart te brengen is het mogelijk om een zo gepast mogelijk ras te zaaien.
2.4 Smakelijkheid
Dieren hebben een voorkeur voor gras in een bepaalde toestand. Die toestand kan betrekking hebben op de structuur van het gras, op inhoudsstoffen en op de omstandigheden waarin het gras verkeert. Die voorkeur en toestand kunnen ertoe leiden dat bij beweiding meer gras wordt opgenomen
door het vee. Bij melkvee zal dat leiden tot een hogere melkproductie(Smit, 2005) 62 .
De voorkeur voor gras in een bepaalde toestand gras kunnen we indelen in de volgende groepen:
Structuur van de zode
• De verhouding tussen groene bladmassa en bladschede/(schijn)stengel
• Samenstelling grasbestand (wel geen klaver, mengsel of monocultuur grassoorten (rassen))
• Morfologische kenmerken: kiezeltandjes, beharing e.d.
De inhoudsstoffen van het gras
• Het gehalte aan organische bestanddelen: suikers, eiwit en NDF
• Het gehalte aan mineralen: natrium, kalium en silicium
De omstandigheden waarin het gras verkeert
• Verontreiniging van de zode met mest, drijfmest en weidemest
• Aanwezigheid van dood materiaal, oude grasresten, bossen e.d.
• Vochtigheid, mufheid van het gewas
• Ziekten, met name kroonroest
 Jaargetijden; lente, zomer of herfst (Vellinga, 2009)63
Als er door de grascontrole een voorspelling is gemaakt is het wel noodzakelijk dat de smakelijkheid
wordt ingevoerd, dit wordt wel subjectief ingevoerd, omdat er op dit moment nog een waardes zijn
om de hoogte van smakelijkheid aangeven.
2.5 Klaverpercentage
Dillon (2006) geeft in een literatuuroverzicht aan dat de opname en melkproductie van grasklavermengsels beduidend hoger kan liggen dan van puur raaigrasbestanden. Dat wordt vooral veroorzaakt
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door minder structurele koolhydraten, wat leidt tot een snellere afbraak van organische stof, Ncomponenten en celwanden (Beever, 1984; Beever et al., 1986; Aitchison et al., 1986).
Klaver kan bij het gras worden gezaaid om zo ook een klaverbestand in het grasbestand te creëren.
Noodzakelijk voor de grascontrole, omdat de opname met klaver beduidend hoger kan liggen dan bij
een raaigrassen. Een hogere opname van droge stof per dag per koe leidt er ook toe dat een perceel
sneller ‘leeg’ is gevreten door de koeien.
2.6 Type beweiding bij type bedrijf en ondernemer
De huidige beweidingssystemen die veel gebruikt worden in Nederland zijn:
 Omweiden
 Standweiden
 Stripgrazen
 Rantsoenbeweiding
Naast deze beweidingstypes zijn er nog twee typen om ruwvoer te verstrekken namelijk;
summerfeeding en zomerstalvoedering(Pol, 2007)64.
De veehouder kiest normaal gesproken een weidesysteem voor meerdere jaren, dat systeem past bij
zijn bedrijf en bij hem als persoon. Deze keuze hangt af van belangrijke aspecten zoals economie,
persoonlijke waarde en arbeid. Bij economie wordt het type bedrijf, intensiteit en de huiskavel grootte bedoelt. Arbeid wil zeggen hoeveel uren arbeid is er aanwezig, want het beweidingsyteem stripgazen vraagt meer arbeid dan standweiden. Ook de beleving van de arbeid valt hieronder, personen
ervaren werk allemaal anders en ook de intensiteit (Pol et al, 2007)65.

3 Operationeel
In deze paragraaf worden zaken die op korte termijn van invloed zijn op de productie van het grasland besproken. Op korte termijn wil zeggen dan het binnen een jaar kan veranderen.
3.1 Gebruik
Waar wordt het grasland voor gebruikt, beweiding of maaien, Iedere manier van gebruik vraagt een
andere bemesting en management(Commissie Bemesting Grasland en Voedergewasssen, 2011)66.
3.2 Bemesting
Om de gewassen van voldoende voedingsstoffen te voorzien, de beschikbare mest zo goed mogelijk
over de gewassen en de percelen te verdelen en te voldoen aan de wettelijke gebruiksnormen is het
nodig een bemestingsplan op te stellen. Er wordt gewerkt met de meststoffen Stikstof, Fosfaat en
Kalium67.
3.3 Intensiteit
De intensiteit dient bekend te zijn, omdat bedrijven die intensief zijn ander gras willen voeren aan
hun koeien dan extensieve bedrijven die veel gras hebben en hier de melk van willen produceren
(Lenssinck, 2012)68.
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3.4 Onderhoud
Onderhoud is al in de paragraaf over operationele facetten besproken, maar komt nu weer terug. Er
zijn ook zaken die onder onderhoud op korte termijn vallen. Hieronder vallen zaken zoals; slepen,
rollen, wiedeggen en mollen vangen. Onderhoud kan effect hebben op de kwaliteit van het te winnen product. Vooral vervuiling met grond wordt voorkomen door molshopen weg te houden en
eventuele obstakels in de grond vlak te maken. Grond is namelijk zeer nadelig voor de kwaliteit van
het te winnen product(Vandelannoote,2005)69.

4 Technische kengetallen
4.1 Korte termijn
In deze paragraaf worden de kengetallen per kg droge stof besproken. Er zijn vier kengetallen die, in
onze opinie, relevant zijn voor de graslandcontrole. Deze kengetallen zijn belangrijk om bij de koe
een optimale productie te realiseren.
4.1.1 Ruw eiwitgehalte per kg ds
Een goede eiwitwaardering van vers gras is van groot belang om daarmee
het eiwitaanbod af te stemmen met de eiwitbehoefte van de koe. Bovendien is daarmee de Nefficiëntie van melkvee op gras gebaseerde rantsoenen te monitoren, waarmee het melk ureumgehalte en de N-excretie op een gewenst (lees voldoende laag) niveau worden gehouden(Klop, 2008)70.
4.1.2 Droge stof
Droge stof wordt veelal gebruikt om voedergewassen onderling te kunnen vergelijken en aan elkaar
gelijk te stellen(Veldhuizen, 1996)71. Een koe neemt per dag een bepaalde hoeveelheid kilogram droge stof tot zich. Zij heeft de drang om een bepaalde hoeveelheid tot zich te nemen om aan al haar
behoeftes naar nutriënten te voldoen(Hijink et al, 1987)72. Vanuit deze theorie is het noodzakelijk dat
de opbrengst in kilogram droge stof wordt genoteerd in de graslandcontrole. Het meten van deze
droge stof opbrengst kan worden gedaan met behulp van een meetinstrument. De C-Dax is een
meetinstrument die deze gegevens aan kan leveren voor de graslandcontrole
4.1.3 DVE per kg ds
DVE is de afkorting van Darm Verteerbaar Eiwit en geeft per eenheid
voedermiddel een schatting van hoeveel eiwit in de darmen verteerd kan worden (Tamminga et al.,
1994).
Deze hoeveelheid bepaalt de hoeveelheid melkeiwit die geproduceerd kan worden; hoe hoger het
gehalte DVE, hoe minder van het voedermiddel nodig is om een bepaalde hoeveelheid melkeiwit te
produceren (aangenomen dat de overige samenstelling van het rantsoen optimaal is).
4.1.4 Suikergehalte per kg ds
De goedkoopste en veiligste suiker op een melkveebedrijf is dat in gras omdat hierin de suiker verpakt zit in celwanden waardoor deze langzaam vrijkomt. Het suikergehalte in dit gewas is sterk afhankelijk van de aanmaak van suiker door zonlicht en de afbraak van suiker voor verbranding en voor
bouwstoffen. Bij zonnig en helder weer (veel aanmaak) gecombineerd met koude nachten (weinig
afbraak) kan volgens veevoederadviseur A. Malestein het suikergehalte in voorjaarsgras met 40 g per
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dag toenemen. Malestein geeft ook aan dat het suikergehalte het ruwe celstofgehalte in de plant
verdringt na een aantal dagen zonnig weer.
Wanneer er overwegend geweid wordt is een gevarieerd, smakelijk en tegen kroonroest resistent
mengsel geschikt.Engelse raaigrassen hebben een hoog suikergehalte en zijn heel smakelijk (Bron:
Boeren in Balans, Vel & Venla73). Hoewel koeien een voorkeur hebben voor suikerrijk gras leidt deze
voorkeur niet tot een hogere opname(Miller, 2001)74.
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Jong gras kan aanleiding geven tot persverzuring. Door de combinatie van de samenstelling van het
gras en het graasgedrag van de koe zit er ’s avonds veel gras in de pens dat rijk is aan oplosbare eiwitten en suikers75.
Om het rantsoen zodanig te optimaliseren met weidegras is het van belang dat het suikergehalte in
het gras bekend is.

4.2 Technische kengetallen lange termijn
4.2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen technische kengetallen op langere termijn aan de orde, de zogeheten
Jaaroverzichten. Hiermee wordt gedacht aan kenmerken om per bedrijf te kunnen vergelijken met
voorgaande jaren. Daarnaast moet het mogelijk zijn om bedrijven onderling te kunnen vergelijken
met elkaar. Op deze wijze ontstaat er een dataset aan gegevens waarmee veehouders deel kunnen
nemen in studiegroepen waarbij technische kengetallen vergeleken worden en melkveehouders van
elkaar kunnen leren.
4.2.3 Bedrijfsgemiddelden
4.2.3.1 Droge stof
De gewasopbrengsten die van percelen geoogst worden, worden bepaald in een universele maat.
Droge stof is daarin een universele maat om opbrengsten te kunnen vergelijken onderling, maar ook
gewassen kunnen met elkaar worden vergeleken. Bedrijven kunnen op deze wijze met elkaar worden
vergeleken op basis van de gewasopbrengst die zij realiseren en waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn.
4.2.3.2 Ruw eiwit
Een goede eiwitwaardering van vers gras is van groot belang om daarmee
het eiwitaanbod af te stemmen met de eiwitbehoefte van de koe. Bovendien is daarmee de Nefficiëntie van melkvee op gras gebaseerde rantsoenen te monitoren, waarmee het melk ureumgehalte en de N-excretie op een gewenst (lees voldoende laag) niveau worden gehouden(Klop, 2008)76.
Bedrijven verschillen onderling omtrent het principe de productie eiwit die zij realiseren met hun
grasland. Door de totale productie ruw eiwit per jaar te kunnen berekenen is het mogelijk om te berekenen hoeveel ruw eiwit zijn grasland produceert en/of deze persoon eiwitrijke producten moet
aanvoeren of zelfs kan afvoeren. Ook is het mogelijk om bedrijven onderling te vergelijken qua productie van ruw eiwit.
4.2.4 Productie per perceel
Veehouders die deelnemen aan de MPR krijgen per koe wat de verwachting is wat deze koe gaat
produceren per jaar en hier kan het management op aangepast worden. Ook is er een schatting te
maken of het quotum met de huidige veestapel wordt vol gemolken.
Deze toepassing is ook te gebruiken bij de graslandcontrole. Door een voorspelling te maken wat het
perceel gaat produceren per jaar is er een schatting te maken of er bijvoorbeeld extra bemest moet
worden om het perceel nog voldoende te laten produceren. Een andere uitkomst zou kunnen zijn
dat het misschien beter is om een ander perceel extra mest te geven om de wintervoorraad voer of
weide snede optimaal te laten worden.
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4.2.5 Efficiëntie per perceel
Bij deelname aan de graslandcontrole weet een veehouder precies wat de input(bemesting) van een
bepaald perceel is en ook wat de output(gewasopbrengst)is. Zo kan de efficiëntie berekend worden
en kunnen percelen die zeer efficiënt blijken te zijn op een juiste manier worden gebruikt en percelen die juist niet efficiënt met de input omgaan op een andere manier bemest worden. Het gaat er bij
de efficiëntie per perceel om, wat doet een bepaald perceel met de mineralen die er in worden gestopt. Wanneer het perceel deze mineralen niet gebruikt om gewassen van te laten groeien hoeven
deze mineralen ook niet op een perceel aangewend te worden. Indien een perceel juist wel alle mineralen gebruikt om gewassen van te laten groeien is het raadzaam om juist nog meer mineralen aan
te wenden om een nog hogere opbrengst te creëren. In de rundveehouderij wordt dit principe al
jaren gebruikt bij koeien.
Dynamisch Voeren is een nieuwe manier van krachtvoerverstrekking. Uitgangspunt is dat de extra
kilo’s krachtvoer die de koe krijgt, moeten worden omgezet in melk. Gebeurt dit niet, dan moet de
extra hoeveelheid krachtvoer achterwege worden gelaten. Zo wordt de meeste melk tegen de minste kosten geproduceerd(Agrovision, 2012)77.
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Bijlage 2 Toelichting metingen
Toelichting metingen C-Dax vs grashoogtemeter

Datum
03-04-2012

Meter
PPP Agro Glasplaat

Gemeten door
auteurs

Bijzonderheden
Gras was korter dan 5 cm,
grashoogtemeter heeft een
minimale waarde van 5 cm

10-04-2012
18-04-2012

Piepschuimmeter
Piepschuimmeter

auteurs
Studenten CAH

24-04-2012
03-05-2012

Piepschuimmeter
Piepschuimmeter

08-05-2012

Piepschuimmeter

15-05-2012

Piepschuimmeter

29-05-2012

Piepschuimmeter

auteurs
Medewerker
PPP Weinig metingen per perceel,
Agro Advies, Zegveld lang gras op maaipercelen
dat plat lag
auteurs
Nat gras op maaipercelen
werd door de quad plat geduwd
auteurs
Percelen met lang gras niet
met de grashoogtemeter
gemeten
auteurs
Verschillende percelen, gemaaid en geweid

Weinig metingen per perceel
en afgerond op hele centimeters
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Bijlage 3 Grascontrole schets
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Bijlage 4 Toelichting en resultaten van valideren C-Dax d.m.v. balenproef
Toelichting bepalen steekproef
Omdat het praktisch niet haalbaar is om alle balen te wegen wordt hieronder de steekproefgrootte
berekend om een betrouwbare meting te verkrijgen.
Er vanuit gaande dat er 25 ha wordt gemaaid verdeeld over 8 percelen. Er wordt geschat dat er ongeveer 4200 kg ds van een hectare gaat komen. Zondag 13 mei is er al 6 ha in balen geperst. In totaal
zijn er 99 balen geoogst. Dit betekent dat er 16,5 baal van een hectare af zijn gekomen.
Om te schatten hoeveel droge stof er in één baal bevindt is de volgende berekening gemaakt:
Inhoud ronde baal: straal x straal x pi x breedte, de inhoud van de baal wordt vermenigvuldigd met
175 kg droge stof per kubieke meter met een spreiding van 10%(digitaal handboek melkveehouderij
2010). De diameter van de balen zijn 120cm (specificaties van de New Holland BR560a ronde balenpers).
60x60xpiex120=1,36m3 per baal. 1,36m3x 175 ds/m3 = 238 kg ds/baal. Met een spreiding tussen de
226 en 250 kg ds per baal.
Zondag 13 mei zijn 16,5 balen van een ha afgekomen, dit ligt ergens tussen de 3730 en 4100 kg ds
per ha.
Er wordt verwacht dat er 4200 kg/ds van een hectare afkomt. Deze schatting is gebaseerd op basis
van zondag en de groei van het gewas van de daaropvolgende week.
Wanneer er 4200 kg/ds van een hectare wordt geoogst worden er tussen de 18,6 en de 16,8 baal van
een hectare gehaald. Totaal zou dat uit kunnen komen tussen de 420 en de 465 balen. Wanneer er
4300 kg/ds wordt geoogst ligt de spreiding tussen de 430 en 475 balen. Er wordt verder uitgegaan
van een aantal tussen de 420 en 465 balen.
Op www.journallinks.be/steekproef is de steekproefgrootte berekend.
Tabel 1 Steekproefgrootte

Foutenmarge
10%
10%
10%
Betrouwbaarheidsniveau
95%
95%
95%
Populatie (aantal balen)
450
450
450
Spreiding
10%
15%
20%
Steekproefgrootte
33
45
55
Vanuit gaande van een spreiding van 10% zou de steekproefgrootte 33 moeten zijn. Wanneer we
uitgaan van 15% spreiding dan wordt de grootte 45. Dit is precies 10% van het totaal aantal balen.
In de praktijk komt het erop neer dat de balen met 2 wagens naar huis worden gehaald. Per kar worden ongeveer 10 balen per keer meegenomen. Dit betekent ongeveer 45 wagens met balen. Het is
logistiek verantwoord wanneer er van iedere kar één baal wordt gewogen.
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Resultaten

C-dax opbrengst meting
Perceel 1
oppervlakte
C-dax
grashoogtemeter
aantal balen
gewicht balen
kg product
kg product/ha
ds droogstoof
correctie DS
ds na correctie
kg ds /ha
kg ds/cm C-dax
kg ds/cm
graslandhoogtemeter

1,4
192
200
24
8 balen
14340
10243
53,6
5
48,6
4976
259
249

Perceel 2
2,52 ha
168 mm
175 mm
36
4780 kg
21510 kg
8536 kg
53,2 %
5%
48,2 %
4116
245

597,5 kg/baal

ivm lange wachttijd
bemonsteren, 4 dagen

235
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Bijlage 5 Checklist Schriftelijk Rapporteren

Naam:
Titel verslag:
Klas:
Datum:

Stefan Aarts & Job van de Water
Graslandcontrole
AVVG minor
juni 2012

! Checklist moet zelf door de student worden ingevuld (vooraan afvinken) en bij het verslag
worden gevoegd. Géén formulier is géén beoordeling.
! Onderdelen met een * aangegeven zijn de zogenaamde killing points. Zijn er meer dan vijf
killing points aangekruist, dan moet het verslag op alle onvoldoende onderdelen worden verbeterd en opnieuw met de oude versie worden ingeleverd. Let op: in het afstudeerwerkstuk
zijn geen killing points toegestaan!
Student
Docent
O V
1.

Rapport

 *rapport is ingebonden

2.

Voorblad

 aantrekkelijke layout (foto, illustratie)
 auteur(s) (alfabetisch)

3.






4.

Titelpagina
titel is specifiek
ondertitel is duidelijk
auteur(s) (alfabetisch)
plaats, datum
Opdrachtgever

Voorwoord

 bevat aanleiding tot het schrijven van het verslag
 bedankjes
5.

Inhoudsopgave

 *alle onderdelen van het verslag (6-11, paragrafen, subparagrafen) zijn vermeld en genummerd
 *paginaverwijzing is correct
 inhoudsopgave is overzichtelijk
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Samenvatting (indien van toepassing)

 *samenvatting is verkorte versie van gehele verslag/opdracht en bevat geen
persoonlijke mening
 samenvatting is gestructureerd (inleiding, kern, slot, alinea-indeling, subkopjes,
signaalwoorden)

 samenvatting is zakelijk geschreven

7.

Inleiding

 *inleiding nodigt uit tot lezen (blikvanger)
 *probleemstelling/ onderzoeksvraag is duidelijk en specifiek
 *doelstelling is duidelijk en specifiek
 *methode informatievergaring/ aanpak onderzoek is vermeld
 *opbouw verslag (korte inhoud per hfdst.) wordt aangegeven
8.

Kern: opbouw hoofdstukken, paragrafen

 *hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen zijn genummerd en duidelijk
verschillend in opmaak
 hoofdstukken en (sub)paragrafen hebben passende titel
 hoofdstuk beslaat minimaal 2 pagina’s
 nieuw hoofdstuk begint op nieuwe pagina
 *hoofdstukken worden duidelijk ingeleid
 nieuwe alinea wordt duidelijk weergeven met witregel
 zinnen lopen door (geen ENTER binnen alinea)
 *figuren en tabellen zijn (door)genummerd
 *figuren en tabellen hebben passende titel
 *in tekst wordt verwezen naar figuren/tabellen
 *pagina’s zijn genummerd en hebben aantrekkelijke opmaak
 *hoofdstukken bevatten geen plagiaat (zie toelichting z.o.z.)

9.

Nederlands taalgebruik

 *grammatica/spelling78 volgens criterium
 geschikt vocabulaire is gebruikt (geen jargon)
 juiste interpunctie is toegepast
 *verslag bevat geen spreektaal, is zakelijk geschreven
 *hoofdstukken (de kern) bevatten WEINIG TOT GEEN persoonlijke voornaamwoorden (bijvoorbeeld: ik, wij)
 *zinnen zijn volledig, geen telegramstijl
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10.

Conclusies en aanbevelingen

 *conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op argumentatie uit de hoofdstukken
 kort en bondig
 bevatten geen nieuwe informatie

11.

Literatuurlijst

 *literatuurlijst is opgesteld volgens officiële richtlijnen
 *literatuurlijst is volledig (alle bronnen worden vermeld)

12.

Bijlagen

 *bijlagen zijn genummerd
 *bijlagen hebben passende titel
 *in de kern wordt naar elke bijlage specifiek verwezen
 bijlage bevat geen eigen analyse (eigen woorden)

13.

Bronnen

 *ALLE bronnen die in literatuurlijst zijn opgenomen, worden in de tekst vermeld d.m.v. noten, citaten en voetnoten
 *citaten zijn niet langer dan 3 zinnen
 bronnen ondersteunen argumenten/feiten (eigen tekst)
 bronnen worden op juiste plaats in de tekst weergegeven
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Bijlage 6 Excelsheets wekelijkse metingen VIC
perceel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ha C-dax 20120403
grashoogtemeterverschil
20120403
20120403
C-dax 20120410
grashoogtemeter
verschil20120410
20120410
C-dax
grashoogtemeter
20120418 20120418
verschil C-dax 20120424
grashoogtemeter
verschil20120424
C-dax 20120503
grashoogtemeter
verschil20120503
C-dax 20120508
grashoogtemeter
verschil20120508
C-dax 20120515
grashoogtemeter
verschil20120515
C-dax 20120524
grashoogtemeter
verschil20120524
C-dax 20120529
grashoogtemeter
verschil20120529
0,91
28
62,5
-34,5
48
66 80,0
14,0
80
60
52
0,97
32
60,0
-28
48
60
76
50
72
112
80
32
64
1,42
64
86,0
-22
90
101
-11
102 130,0
28,0
134
121
13
192
219
212
232
-20
42
49
-7
1,43
74
83,3
-9,33333
100
103
-3
120
90
108
119
-11
160
156
4
82
40
78
-38
0,82
72
90,0
-18
84
101
-17
98
106
70
50
0,95
46
61,7
-15,6667
68
71
-3
56
66
98
125
-27
52
64
2,13
78
98,4
-20,4
46
70
120
122
-2
158
76
126
122
92
30
1,85
62
74,2
-12,1667
88
88
0
48
66
114
92
22
118
78
74
4
116
130
139
-9
0,94
62
78,3
-16,2609
80
82
-2
48
58
104
91
13
112
60
64
-4
116
82
90
-8
0,81
34
66
106
102
110
0,89
48
48
84
-36
60
1,51
52
76
77
-1
98 70,0
-28,0
124
80
110
-30
110
132
144
1,48
52
48
4
60
80
84
-4
134
146
-12
144
186
201
-15
70
1,28
18
54
74
126
152
180
177
3
1,36
58
78
57
21
50
100
116
-16
124
122
2
68
44
1,93
40
55,5
-15,5
66
74
104
124
-20
86
90
-4
108
97
11
158
154
147
7
1,3
36
54
58
48
1,14
22
44
43
1
52
66
110
137
-27
132
42
84
82
67
15
1,94
12
28
38
86
85
1
2
28
42
54 50,0
-4,0
50
105
-55
106
132
105
27
184
1,59
21
60
80
78
84
110
1,6
42
48
58
92
106
148
1,91
36
57,1
-21,1429
62
64
-2
56
42
80
105
-25
96
98
-2
136
152
-16
2,9
91,7
62
64
-2
84
112
118
156
194
50
1,57
34
55,0
-21
48
66
88
102
136
142
-6
1,6
2,14
56
52
52
90
76
110
1,5
56
81
94
194
202
94
1,07
54
81
84
184
198
94
0,62
88
108
105
3
124 130,0
6,0
152
160
-8
226
242
-16
245
50
1,09
64
94
77
17
102
130
133
-3
202
214
46
1,15
86
92,5
-6,5
102
101
1
114
136
139
-3
206
220
230
-10
48
1,09
50
65,8
-15,7692
64
73
-9
80 90,0
10,0
100
93
7
170
205
-35
190
212
-22
54
1,69
78
107,3
-29,3333
104
114
-10
122 130,0
8,0
142
142
0
216
50
1,12
60
80,7
-20,6667
68
88
-20
88
104
120
-16
172
220
50
1
50
87,4
-37,3684
68
77
-9
82
106
107
-1
172
184
54
1,24
84
95,0
-11
120
138
135
3
208
230
50
0,97
178
1,72
56
75
92
90
152
1,85
70 80,0
10,0
86
142
-2,21053
-1,2
-18
-8
2
-1
1
51
78
-20
74
81
-6,6
5,5
88
120
-32,4
126
126
0
127
182
-55
120
135
-14
102
71
95
-23
73
95
21,5

