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Risicofactor 

Mest overdraagbare 
ziekten: 

 
1.  Salmonella 

2.  Paratbc 



Gesloten bedrijf? 











Intensief bedrijf: 

Samenwerking met akkerbouwer: voer voor mest: 
1. Gebaand pad: mais 
2. Innovatief:  

 * meerjarige kunstweide 
 * luzerne 
 * eiwitgewas 



Wil de samenwerkende akkerbouwer dit? 

 Meerjarige kunstweide 
•  hoge opbrengst van 

de maaisnedes met 
hybride rassen 
(kruising ERxIR), 

•  drie jaar hoge 
opbrengst, daarna 
vernieuwing 



Bemesting 
Gebruik Drijfmest 

m³ 
Drijfmest kg 
N 

Kunstmest 
kg N 

Opbrengst 
kg ds 

Maaien 25 35 65-75 3000-4000 

Weiden 15 15-25 1900 

Maaien 15-25 30 25-40 3000-3500 

Weiden 25 15 1700 

Weiden 10 15 1500 

Weiden 10 15 1200 

Verwacht 
totaal 

40-50 125-175 150-185 12000-1400
0 

Nawerking!!!  Precisie!! 





De zaak komt onder druk te staan 

Gewas 
•  Tekort aan N, P, water 

•  Bodemvruchtbaarheid  
daalt, ondanks voldoende 
organische stof en een 
goed bodemleven 

•  Onkruiddruk 

•  Dalende opbrengst en 
voederwaarde 

•  Gevoeliger voor schimmels 

Koe 
•  Oxidatieve stress door 

suboptimale voeding 

•  Minder kwaliteit = minder 
DS opname en meer 
NEB 

•  Meer aanvulling met 
ruwvoer en krachtvoer , 
soms van twijfelachtige 
oorsprong 

 
•  Hogere uitval, lagere 

levensproductie 



 
Daling van de weerstaand bij 

koeien: 
 Drie zaken belangrijk : 

 
1.  Drogestof  opname 
→ mate van 
conditieverlies 

2.  Pensverzuring 
3.  Stress 
 



Risicofactoren drogestof opname 

•  (Subklinische) melkziekte 
•  Te weinig restvoer  geaccepteerd* 
•  Overbezetting  
•  Selectie 
•  Niet schone voerplaats* 
•  Kruising voer-en mestlijn 
•  Broei in graskuil en mais* 
•  Muffe structuurbron* 
•  Te nat rantsoen* 
•  Krachtvoergift te ruim of te veel beperkt (DV)* 







Risicofactoren pensverzuring 

•  Hoog krachtvoerniveau (zetmeel en eiwit)* 

•  Tekort  aan effectieve structuur (natte kuil met 
lage pH)* 

•  Hitte stress* 
•  Laag Kation-Anion verschil* 
•  Overbezetting aan voerhek (graaien en 

snaaien,  schrokken, selectie) 





Waarom dit plaatje? 





Risicofactoren oxidatieve stress 

•  Transitiemanagement  (stressloze afkalflijn) 

•  Pensverzuring 
•  Slechte ventilatie 
•  Hitte stress* 
•  Longziekten (infectieziekten in het algemeen)* 
•  Plotselinge fysieke arbeid  
•  Mycotoxines* 
•  Mineralentekort*  



Een vaars…. 











Goed voer voor gezonde koeien 

  



Voeding - gezondheid 

•  Koe voeren is pens 
voeren: 
 -DS opname 
 -Geen pensverzuring 
 -Geen oxidatieve stress 

•  Goed ruwvoer is de 
basis! 



darm 

slokdarm 

vloeistof 

structuur 

gas 





Voldoende effectieve structuur 
•  Koesignalen: goede pensvulling, meer liggen en 

herkauwen, goed verteerde mest 
•  Meer rust in de stal 
•  Beter robotbezoek 
•  Betere voerefficiëntie  
•  Gezondere koeien 



Mol	  
%	  

Pens	  pH	  

Melk
-‐zuur	  

Propion
zuur	  

Azijn
-‐zuur	  

Ac5ve	  
cellulol
y5c	  
flora	  

Ac5ve	  
amylol
y5c	  
flora	  

Droogstand en transitie 



DS opname uit ruwvoer 

 
Hard kengetal HF 

koppel met 29 -30 kg 
melk per dag: 

 
•  dagelijks moet een 

melkkoe 14 kg DS uit 
ruwvoer opnemen 

 



Ruwvoer is de basis 
 
1.  Graslandbeheer en bemesting 
2.  Beweiding 
3.  Ruwvoederwinning 
4.  Inkuiltechniek 
5.  Broeipreventie: 
ü  Inkuilmanagement, toevoegmiddelen 
ü  Uitkuilmanagement 
ü  Voerhekmanagement 



Grasland 
 
•  Grasland moet perfect 

zijn voor lage 
voerkosten 

•  80-90% goede soorten 
•  Meer aandacht voor 

berijden, bemesten en 
bewerken 

•  Goed gras blijft ook na 
inkuilproces van goede 
kwaltiteit 



Graslandbeheer 
1.  Mollenbestrijding 

2.  Bandenspanning 

3.  Onkruidbestrijding (1:3) 

4.  > 75% goede grassen 

5.  Graslandvernieuwing 



Scheuren is verlies!!! 
Zode + beworteling oud 

grasland 
•  0-30 cm 250-300 kg N 
Scheuren in najaar, 

verdeling N volgend 
voorjaar: 

•  0-30 cm 20-30 kg N 
•  30-60 cm 150 kg N 
•  60-90 cm 80-120 kg N 
Bron: Bert Philipsen 



Graslandbeheer 

Structuur van het eigen 
bedrijf: 

•  Festulolium 
•  Mengsels met 

thimothee en 
ruwbeemd 

•  Engels 
raaigrasmengsel met 
15% hooitype 



Bedrijfssituatie  

Ruwvoertekort: 
•  Eigen ruwvoer goed 
 
•  Eiwit aankoop duurder 

dan energieaankoop 
 
•  Mais en structuur 

aankopen 
 

Ruwvoeroverschot: 
•  Eigen ruwvoer goed 
 
•  Krachtvoer verbouwen: 

CCM, goede grasbrok 

 
•  Structuur verbouwen 

•  Verkoop van ruwvoer 

•  Verhuur van grond 



Optimalisatie 
•  Verschillende 

diergroepen op een 
bedrijf: 4, 5, 6, 7, 8, 
9……? 

 
•  Groter wordend 

bedrijf 
 
•  Denken in partijen 

ruwvoer 

    



Speciaal ruwvoer… 

Planning en 
organisatie: 

1. Benodigde 
voorraad voor twee 
jaar berekenen 

2. Gericht bemesten 
3. Flexibele actie 
 



Gras 

 
Voederwaarde: 
•  Celinhoud: suikers, eiwit, 

vet, mineralen 
•  Celwand: hemicellulose, 

cellulose, lignine 
(houtstof) 

•  Celwandverteerbaarheid 
zeer belangrijk! 



Uitdaging grasveredeling 

•  Verhoging van 
verteerbaarheid met 1 
% zorgt voor hogere 
melkgift van 250 g per 
koe per dag 



Structuur 

Opbrengst    Eiwit 

Structuur 
(prik)   

Nieuwe generatie Oude generatie 

3500 kg ds 

MTM            Hendrix UTD Agro   



Jong gras 
 

•  Hogere 
voederwaarde = meer 
energie (VEM)en 
meer eiwit (RE) 



Ouder gras 

 

•  Later maaien = meer 
structuur, meer 
suiker, minder 
voederwaarde (VEM/
RE) 



Uitdaging grasveredeling 
 
•  Ontwikkeling van 

mengsel dat 
voederwaarde langer 
vasthoudt 

•  Later maaien: geen 
verlies van 
voederwaarde 

•  Meer flexibiliteit in 
maaitijdstip 



 
•  Kwalitatief hoogwaardig gras = energie en 

eiwit uit gras → goede conservering → 
hoogwaardig kuilgras 

•  Structuur moet aangevoerd worden 



Weidegang ter discussie 
•  Weidegang is mooi 

•  Weidegang is goed voor het 
imago 

•  Weidegang: toeslag op 
melkprijs 

•  Weidegang levert 
bedrijfseconomisch op 
middelgrote bedrijven een 
voordeel op van 1 cent per kilo 
melk. 



Weidegang ter discussie 

•  De melkveehouder denkt 
steeds meer in processen die 
hij wil beheersen 

•  Een koe die zomaar kriskras 
door de weide loopt te vreten 
en te schijten past niet in het 
proces – denken 

•  Opstallen is gunstiger bij grote 
en intensieve bedrijven 

 





Ruwvoederwinning, inkuiltechniek 

•  Geduld, wachten op zon, 
minstens één dag 

•  Stoppellengte > 6 cm 
•  Korte veldperiode 
•  Snel naar 45% droge stof 

(40-50) 
•  Planning en organisatie 

en bewerkingen daarop 
afstemmen 

 





Waarom hakselen? 



Hakselen van graskuil 
•  Deeltjeslengte uniformer, maar effectieve 

structuur betekent dat 30% van de  deeltjes 4-6 
cm lang is (en dat dat ook zo blijft na uitkuilen!) 

 
•  Beter aan te rijden à lucht eruit 

•  Meer aanhechtingsplaatsen bacteriën à betere 
conservering 

. 
•  In de pens à betere fermentatie 

•  Geen metaaldeeltjes in product 



Ruwvoederwinning, inkuiltechniek 

•  Afstemming capaciteit op 
land en aan de kuil 

 
•  Goed aanrijden, laag voor 

laag 
 
•  Voldoende oppervlakte 

kuilplaten 



Droge stof per m³  

•  160 à 240 kg DS/m³:  
5 % minder verlies 

•  < 15 cm laag voor 
laag→ meer DS/m³ 
(silagewagen met verdeelwalsen) 

 
•  Meer DS/m³ à meer 

melkzuur 
 à minder boterzuur 



Sleufsilo 
•  Kuillengte 100 meter, 

beide zijden bereikbaar 

•  Kuilbreedte minimaal 6 
meter 

•  Hol opbrengen, laag voor 
laag 

•  Hoogte in centrum 
maximaal 50 cm boven 
de rand 



Ruwvoederwinning, inkuiltechniek 

 
 
•  Karwei afmaken 

•  Goed afdekken: krimpfolie, 
plastic over volle lengte 

•  Gronddek gebruiken 





Succes factoren tegen broei en 
schimmel 

•  Droge stof gehalte 40-50% 
•  Laagsgewijs inkuilen: zout na eerste partij, 

dan goed afdekken 
•  Volgende partij: kuil 30 min. open, 

aanrijden, daar overheen kuilen 
•  Een goed gronddek 
•  Voersnelheid na opening 



Conservering van graskuil 
 

Suiker belangrijk: 
•  Hoogste suikergehalte begin 

avond 

•  Verschil ochtend en avond ca. 
35-50 gram per kg DS 

•  Zwaarder maaien of minder 
bemesten 
 à Meer suiker, minder eiwit! 
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Conservering van graskuil 
 

Verder belangrijk: 
•  Samenstelling gras: suiker, eiwit, nitraat, 

aantal/soorten bacteriën (na lange 
veldperiode veel minder) 

 
•  Luchtafsluiting / temperatuur in kuil 
 
•  Gebruik toevoegmidelen 



Conservering van graskuil 
 

•  Doel: pH zo snel mogelijk omlaag dus 
suikers omzetten in melkzuur door 
gewenste bacteriën. 

•  Langzame conservering: boterzuur 
vorming door ongewenste bacteriën 



Conservering (1) 

•  competitie tussen 
– melkzuurbacteriën (gewenst) 

•  Homofermentatief → suiker → melkzuur 
•  Heterofermentatief → suiker → melkzuur → 

azijnzuur+propaandiol 
– boterzuurbacteriën (ongewenst) 



Conservering (2) 

•  melkzuurbacteriën 
–  kunnen niet tegen vocht en zuurstof 
–  hebben suiker nodig als substraat 
–  eiwit heeft ongunstige invloed 
–  daarom: 

ü  voordrogen naar 40-50% DS 
ü  goed aanrijden 
ü  snel luchtdicht afsluiten 
ü  voldoende voersnelheid na opening    



Conservering (3) 
Droge kuil (>50% DS) met veel suiker: 
•  Snelle conservering 
•  Goed product onder plastic 
•  Maar……. zeer broeigevoelig 
 

 



Uitkuilen: temperatuur meten 



Wat is broei? 

•  Temperatuurstijging in kuil (+8º C) na 
opening 

 
•  Gisten: suikers of melkzuur → CO2+H2O

+warmte 
 
•  Daarna schimmels met mogelijk 

mycotoxinen 



Effecten broei 

•  Hoge DS verliezen (1-3% per dag na 
uitkuilen) 

•  Lagere voederwaarde (VEM, DVE, RE) 

•  Lagere opname (1-2 kg DS) 

•  Mogeijke gezondheidsproblemen (ROEST) 



Factoren die broei bevorderen 
1.  Overblijvende suikers en melkzuur 

2.  Onvoldoende aandrukking kuil 
•  gewas met te hoog DS % 
•   te grof materiaal  
 
3. Gebrek aan azijnzuur/propionzuur/propandiol 
 
4. Uitkuilmanagement 
•   luchtindringing, voersnelheid, snijvlak 



Toevoegmiddelen 

•  Melasse, “Smulsiroop”  25 %      Tekort suikers 

•  Zuren en zouten van zuren  10 %       Laag d.s < 30% 

•  Zouten                    10 %         Goed product 

•  Bacterie mengsels      55 %        Goed product 30-60% DS 



Toevoegmiddelen (1:5) 

1.  Kuilverbeteraar:  
 homofermentatieve melkzuurbacteriën + enzymen: 
melkzuurproductie hoger, celwanden ontsloten 

2.  Broeiremmer: 
 Heterofermentatieve melkzuurbacteriën: 
 melkzuurproductie,  Lactobacillus Buchneri produceert 
azijnzuur en propaandiol 



Combinatie kuilverbeteraar+ 
broeiremmer 

•  Bonsilage Plus 

•  Pioneer 11 GFT 

•  Ecosyl Double Action 



Belangrijk: kuil 6-8 weken dicht na 
laatste keer inkuilen 



Tijd 

Temperatuur 

inkuilen 

3-4 weken opening 

Normaal 

Opwarmen in de kuilhoop 

MTM            Hendrix UTD Agro   

Lacto Bacilicus Buchniri  40788 



Streefwaarden graskuil 
•  Ds % 40– 45 % 
•  VEM 920 
•  RE 160 – 180 
•  RAS < 120 
•  VC OS > 78 
•  Suiker > 75 
•  NH3 < 8 
•  K 30-35 
•  ADL 22-23 

•  pH 4.5-4.8 
•  Boterzuur 1.5 
•  Azijnzuur/propionzuur 10 
•  Melkzuur 30 

 (conserveringsindex) 
 



Vijf verschillende rantsoenen: 

1. Berekend rantsoen 
2. Geladen rantsoen 
3. Gevoerd rantsoen 
4. Opgenomen rantsoen 
5. Verteerd rantsoen 



Schimmel in graskuil 

  



Schimmel in maiskuil 

  



Mais: een verhaal apart…. 

•  Continue teelt van mais 
met minimale 
grondbewerking zorgt 
voor meer schimmels, 
gisten en exotoxinen in 
de maiskuil 

•  Droogtestress mais idem 

•  Maiswortelboorder? 

•  Korte stoppel? 



Maisteelt 

•  75% van de 
maispercelen in 
Nederland heeft een 
te lage pH 

•  Ongunstig voor P 
benutting 



Actueel: 
Derogatie: 70% grasland, 30 - 40% mais in rantsoen:  
 
ü  Maisrassen met hoog zetmeel  

ü   35% DS 
  
ü  Korrel goed fijn, haksellengte 4-6 mm 
 
ü  Oogsttijdstip mais aanpassen aan kuiluitslagen 

ü  Kwalitatief goede graskuil nog belangrijker! 

 





Inkuilproces snijmais 

•  In 6 maanden stijgt de 
verteerbaarheid van 
zetmeel met 20% 

•  Consequentie voor 
het rantsoen? 

•  Dent (melig) zetmeel 

•  Flint (hard) zetmeel 



Uitkuilen 



Uitkuilen 



Graskuil met uitkuilverliezen 

  



Maïskuil met uitkuilverliezen 

  



Inloop regenwater 

  



Herhaalbare kwaliteit graskuil 

  



Actie! 

  


