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van de lactatie blijven dan steken op de 
lagere productie, waardoor de kans op 
vervet ting toeneemt met alle negatieve 
gevolgen voor de komende lactatie.

Extreme variatie voordroogkuilen
Volgens de voederanalyses hebben de gras
kuilen dit jaar gemiddeld een hoger ruw
celstofgehalte en een lager ruweiwitgehalte 
(2 tot 3 procent lager). Er is een zeer grote 
variatie tussen de kuilen. Het vaak hoge 
drogestofgehalte zorgt ervoor dat het ruw 
eiwit nog redelijke gehalten aan DVE ople
vert. Daarnaast is de OEB laag en soms 
zelfs negatief. Dit zal bij de rantsoenering 
de nodige aandacht vergen. Door het hoge 
ruwcelstofgehalte hebben de voordroog

kuilen, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, hoge structuurwaarden. Daarom zal 
deze winter vooral aandacht nodig zijn 
voor de opneembaarheid van het rantsoen. 
De grote variatie in voordroogkuilen impli
ceert dat er dit jaar meer extreme kuilen 
zijn. Zo hebben sommige melkveehouders 
hun eerste sneden toch jong, maar nat 
geoogst. Deze natte kuilen kunnen het best 
zo snel mogelijk gevoerd worden, omdat 
de bewaring en smakelijkheid van derge
lijke kuilen zeer beperkt is. Door de grote 
variatie tussen kuilen is het dit jaar nog 
belangrijker om alle kuilen, ook die van 
het jongvee, te analyseren. 
De resultaten van de voederwaardeanalyses 
van extreme kuilen (bijvoorbeeld voor
droogkuil met negatieve OEB) moeten 
kritisch  bekeken worden. De betrouwbaar
heid van analyses is het grootst voor waar
den van gemiddelde kuilen, maar naarmate 
de kuil meer afwijkt, daalt de betrouwbaar
heid van de uitkomsten. Het ‘oog van de 
boer’ zal in dergelijke gevallen nog belang
rijker zijn. Het aanleggen van een lasagne
kuil vraagt extra werk, maar zal zeker dit 

jaar, vanwege de extreme omstandigheden, 
extra voordeel opleveren. De opeenvolgende 
sneden die dit jaar sterk van elkaar kunnen 
verschillen compenseren elkaar in een 
lasagnekuil: een celstofrijke eerste snede 
compenseert een jonger gemaaide latere 
snede. Bij dergelijke kuilen is het echter 
minder gemakkelijk om een representatief 
monster voor voederwaardeanalyse te 
nemen. Daarom kan het nuttig zijn om bij 
de geopende kuil de afzonderlijke lagen te 
analyseren.
 
Kuilmais
Kuilmais is een van de belangrijkste ruw
voercomponenten van een klassiek winter
rantsoen. Omdat het aandeel kuilmais in 

de meeste rantsoenen groot is, is het 
belangrijk dat de kuilmais aan een aantal 
belangrijke kwaliteitskenmerken voldoet. 
De hoge opneembaarheid en het hoge 
gehalte aan bestendig zetmeel maakt dat 
kuilmais niet zomaar kan worden vervan
gen door voordroogkuil. Het oogsttijdstip 
van de mais zal ook dit jaar sterk regio
afhankelijk zijn. Op bedrijven waar de 
voorraad kuilmais reeds sterk geslonken is,  
kan de druk om vroeg te hakselen toene
men. Het is zeer belangrijk om pas te hak
selen bij het deegrijpstadium. Dit is het 
moment waarop er geen sap meer uit de 
top (aanhechtingspunt aan de kolf) van de 
korrel komt. Juist dan hebben we meestal 
de optimale zetmeelgehaltes en een hoge 
verteerbaarheid. 
Het zetmeelgehalte van de mais wordt  
geleverd door de korrels. Het korrelaandeel 
goed inschatten is belangrijk om te weten 
hoe hoog het zetmeelgehalte is. Dit is ech
ter zeer moeilijk. Het is beter om zo snel 
mogelijk het zetmeelgehalte van de kuil te 
laten bepalen. Wanneer uw kuilmais vol
doende massa opbracht, maar te weinig 

graan (zetmeel), kan korrelmais of CCM 
een optie zijn. Bij een kuilmais die naar 
kwaliteit gemeten wel goed is, maar te 
weinig  massa opbracht, zijn er weinig 
andere opties dan hakselmais aan te kopen. 
Om de bovenstaande afweging te maken, 
is een snelle analyse van zetmeel voldoen
de. Maar om een goed beeld van de voeder
waarde van de kuil te hebben, kan een alge
mene analyse pas vijf weken na inkuilen 
worden gemaakt. Hiermee kan het totale 
rantsoen dan verder bepaald worden. Geef 
daarbij aandacht aan de monstername: een 
analyse kan nooit beter zijn dan het mon
ster zelf. Zeker bij kuilmais is dit essentieel 
door de grote verschillen in soortelijk 
gewicht en samenstelling van de verschil
lende partikels (stukje stam, blad of kor
rel). Bij het manueel nemen van een mon
ster vallen er al snel enkele zwaardere stuk
jes korrel uit het monster, wat de analyse 
beïnvloedt.  
De laatste jaren was er een trend om de 
mais iets grover te hakselen ter compen
satie van (te) jonge graskuilen met weinig 
structuur. Door de, over het algemeen, 
ruwcelstofrijke eerste grassneden, zijn daar 
dit jaar weinig redenen toe. Een haksel
lengte van 8 tot 10 mm is daarom raad
zaam. De aandacht voor het kneuzen van 
alle korrels blijft zeer belangrijk. 

Conclusies
•  Er bestaat geen goedkope oplossing dit 

jaar. Toch is het belangrijk om de koeien 
optimaal te blijven voederen.

•  De grote variatie in voordroogkuilen 
benadrukt dit jaar extra dat voeder
waardeanalyse van alle voordroog
kuilen noodzakelijk is om de ideale 
bestemming van elke kuil te bepalen. 

•  Een lasagnekuil levert zeker dit jaar 
voordelen op, maar heb aandacht voor 
een onderbouwde, betrouwbare 
inschatting van de voederwaarde.

•  Heb aandacht voor het ideale oogsttijd
stip van de kuilmais.

•  Weeg de aankoop van een externe partij  
hakselmais af tegenover de aankoop 
van korrelmais.

I n het voorjaar viel er te veel neerslag 
en was de temperatuur te laag. Met 
een variatie tussen de streken werd de 

eerste grassnede opvallend laat geoogst. 
Ook de maisgroei vertoont in veel streken 
de gevolgen van de grillige weersomstandig
heden in het voorjaar; van goede percelen 
tot gebieden waar de helft van de mais er 
slecht bij staat. 
Dit alles maakt dat op veel melkveebedrijven 

de rantsoenberekening moeilijk en tegelijk 
nog belangrijker wordt. Uitgangspunt op 
elk melkveebedrijf moet zijn dat de koeien 
gevoerd worden naar hun melkproductie. 
Zelfs bij het overbruggen van een korte 
periode zonder snijmais moet rantsoeneren 
naar productie het doel blijven. Het is 
immers moeilijk om na een productie
daling de melkproductie weer op niveau 
te krijgen. Vooral koeien in de tweede helft 

Deze winter is voeren  een grote uitdaging 
Dit jaar zal door melkveehouders herinnerd worden als een jaar met extreme weersomstandigheden 

en sterk stijgende voederkosten. Naar verwachting dalen de krachtvoerkosten deze winter niet. 

En bovendien waren de weersomstandigheden zeer ongunstig voor de ruwvoederwinning. 

Het voeren van de melkkoeien deze winter wordt dan ook een grote uitdaging.

LEEN VaNDaELE, Sam DE CampENEErE, ILVO Eenheid Dier

EDDy DE CaEStECkEr, Bedrijfsadvisering melkveehouderij West-Vlaanderen

rOEL VaES, Boerenbond themagroep melkveehouderij

Een lasagnekuil levert  
extra voordeel opmelkveehouder Wim Lubbersen uit Holten 

beoordeelt zijn graskuil. 
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