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Samenvatting	

Uitgevoerde	monitoring	
In	april	2016	is	het	eindrapport	uitgebracht	van	het	Steenmeelproject	Veenkoloniën	met	de	
resultaten	van	de	seizoenen	2013	tot	en	met	2015.	Met	financiering	van	LTO	Noord	Fondsen	en	
provincie	Groningen	konden	in	2016	op	de	meeste	demopercelen	monitoringactiviteiten	worden	
uitgevoerd.	Een	deel	van	de	monitoring	is	uitgevoerd	door	Wageningen	Plant	Research	en	
afzonderlijk	gerapporteerd	in	Wageningen	Plant	Research	Rapport	3750	3471	00.	De	overige	
monitoring	is	uitgevoerd	door	de	Biogeoloog,	RINGadvies	en	Carpay	Advies	in	samenwerking	met	
deelnemers.	Om	vergelijking	van	de	resultaten	voor	de	lezer	te	vereenvoudigen	zijn	alle	
waarnemingen	in	voorliggende	rapportage	op	dezelfde	wijze	geïllustreerd	als	gehanteerd	in	het	
eindrapport	d.d.	12	april	2016.		

Actualiteit	
Een	recente	publicatie	op	Nature	Communications	‘Direct	evidence	for	microbial-derived	soil	organic	
matter	formation	and	its	ecophysiological	controls’	illustreert	het	belang	van	mineralen	in	de	bodem	
voor	de	opbouw	van	stabiele	organische	stof.	In	essentie	beschrijft	dit	artikel	dat	voor	de	opbouw	
van	stabiele	organische	stof	in	de	bodem	van	belang	zijn:	bodembiologie;	mineralen	(bodemkundige	
definitie);	suikers.	Het	blijkt	dat	organische	stof	van	groenbemesters,	gewasresten	en	drijfmest	een	
beperkte	rol	speelt	bij	de	vorming	van	stabiele,	kwalitatief	hoogwaardige,	organische	stof	in	de	
bodem.		

Het	instabiele	organische	materiaal	uit	groenbemesters	en	dergelijke	speelt	een	rol	bij	de	
nutriëntvoorziening	van	het	volgende	gewas,	maar	zorgt	niet	voor	opbouwen	van	stabiele	organische	
stof	en	meer	dan	de	helft	van	de	koolstof	in	dit	jonge	organisch	materiaal	verdwijnt	als	CO2	naar	de	
lucht.	Stabiele	organische	stof	(humus)	is	essentieel	voor	het	in	stand	houden	of	herstellen	van	de	
ecosysteemdiensten	van	de	bodem,	maar	staat	onder	druk	doordat	de	bodembiologie	veelal	slecht	
ontwikkeld	is	en	de	bodem	mineralogisch	is	uitgeput.	De	Technische	Commissie	Bodem	(TCB)	sprak	
in	haar	rapport	uit	2016	de	zorg	uit	dat	er	weliswaar	relatief	veel	aanvoer	van	jonge	organische	stof	
is,	maar	dat	met	name	stabiele	organische	stof	wordt	verbruikt.		

Resultaten	
De	resultaten	van	de	uitgevoerde	monitoring	in	2016	staan	in	de	tabellen	op	de	navolgende	pagina’s.	
Ter	toelichting	op	de	tabel	en	als	achtergrond	bij	lezing	ervan	is	het	volgende	van	belang:	

• De	informatie	in	de	tabel	geeft	de	resultaten	zoals	gemeten.	Deze	resultaten	dienen	
beschouwd	te	worden	als	richtinggevend.	Meer	onderzoek	en	analysegegevens	zijn	nodig	
voor	statistisch	betrouwbare	uitspraken.	

• Bij	gras	is	altijd	sprake	van	cycliciteit	in	de	groei:	na	een	zware	snede	volgt	automatisch	een	
lichtere	door	hergroeivertraging.	Voor	een	betrouwbaar	beeld	is	het	van	belang	alle	sneden	
te	meten.	In	de	tabel	is	aangegeven	hoeveel	sneden	gemeten	zijn.	

• Bij	de	‘Nutriëntenlevering’	zijn	meer	elementen	gemeten	dan	weergegeven.	Niet	
weergegeven	zijn	de	elementen	waarvan	de	gemeten	gehalten	rond	de	detectielimiet	lagen	
of	daaronder.	
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• In	2016	is	noodgedwongen	gewerkt	met	een	beperkt	budget	waardoor	beperkt	metingen	zijn	
uitgevoerd.		

	

	

Tabel	1	–	Samenvatting	van	de	kwantitatieve	en	kwalitatieve	resultaten	met	Actimin-BT	en	BIO·LIT	bij	de	akkerbouwers	
bij	het	2-jarige	project.	Steenmeel	is	jaarlijks	opgebracht	vanaf	2015.	Positieve	getallen	zijn	groen	weergegeven;	
negatieve	getallen	zijn	rood	weergegeven.	

	

Steenmeel	Veenkoloniën 	Resultaat	2016	ten	opzicht	van	referentie

Seizoen	2016 BIO·LIT Actimin-BT BIO·LIT Actimin-BT
Akkerbouw
Perceel	1;	Migchels,	rassenproef	zetmeelaardappelen;	waarnemingen	Wageningen	Plant	Research

Festien																																						Bruto-opbrengst circa	referentie +	15%
Zetmeelopbrengst -	3% +	4%

Axion																																									Bruto-opbrengst +	1% +	16%
Zetmeelopbrengst circa	referentie +	17%

Avarna																																							Bruto-opbrengst +	8% +	17%
Zetmeelopbrengst +	5% +	19%

Nutriёntlevering

K	+11%;	Ca	-22%;	
Mg	+14%;	S	+3%;	
Cu	+19%;	Mn	+9%;	
Zn	-11%; Fe	-17%;	
Mo	+21%;	N	+0%;	
P	+33%

K	+21%;	Ca	-3%;	
Mg	+19%;	S	+9%;	
Cu	+24%;	Mn	+8%;	
Zn	-4%;	Fe	-6%;	
Mo	+13;	N	+10%;	
P	+39%			

Perceel	2;	Migchels,	zetmeelaardappelen;	waarnemingen	Wageningen	Plant	Research
Bruto-opbrengst circa	referentie -4%

Zetmeelopbrengst +	1% -2%

Nutriёntgehalte

K	+11%;	Ca	+27%;	
Mg	+3%;	S	+2%;	
Cu	+23%;	Mn	-5%; 
Zn	+8%;	Fe	+9%;	B	+3%;	
Mo	-25%;	N	+20%;	
P	+18%

K	+	0%;	Ca	+	13	%;			
Mg	-5%;	S	-4%;	Cu	+6%;	
Mn	-5%;	Zn	+2%;	
Fe	-9%;	B	-2%;	Mo	+2%;	
N	+5%;	P	+3%

Perceel	3;	Schrör,	suikerbieten,	waarnemingen	Wageningen	Plant	Research	en	de	Biogeoloog
Bruto	opbrengst	op	basis	van	proefrooiing -	2	% -	4	%

Veldgewicht	loof +	7% +	34%
Netto-suikeropbrengst

op	basis	van	proefrooiingen +	0	% -	3	%
o.b.v.	praktijkrooing,	weging	Suiker	Unie +	1	% -	5	%

o.b.v.	praktijkfrooing,	weging	bietenrooier +	3	% +	2	%

Nutriёntgehalte

K	-12%;	Ca	-10	%;	
Mg	+2%;	Na	-21%;	
S	-1%;	Si	+17%;	
Mn	+52%;	Zn	+8%;	
Fe	+34%;	N	-8%; P	+1%

K	+10%;	Ca	+16%;	
Mg	+15%;	Na	-12%;	
S	+12%;	Si	-17%;	
Mn	+17%;	Zn	+4%;	
Fe	+25%;	B	+30%;	
N	-5%;	P	+22%

Perceel	5;	Zuidema,	zetmeelaardappelen,	waarnemingen	de	Biogeoloog
Bruto-opbrengst +	25% 18%

Zetmeelopbrengst +	26% +	25%

Nutriёntgehalte

K	+6%;	Ca	+9%;	
Mg	+6%;	S	+6%;	
Mn	+19%;	Zn	+4%;	
Fe	+32%;	N	+6%;	
P	+18%

K	+4%;	Ca	+7%;	Mg	-2%;	
S	-4%;	Mn	+11%;	
Zn	+6%;	Fe	-12%;	
N	-8%;	P	+23%

Perceel	6;	Kaput,	suikerbieten,	waarnemingen	de	Biogeoloog
Bruto-opbrengst	 +	2% 0%

Netto	suikeropbrengst +	2% +	5%

Nutriёntgehalte

K	+18%;	Ca	+23%;	
Mg	-2%;	Na	+15%;	
S	+29%;	Si	+14%;	
Mn	-18%;	Zn	+3%;	
Fe	+29%;	B	+25%;	
N	-3%; 	P	+18%

Ca	-6%;	Mg	-17%;	
Na	+33%;	S	-7%;
Si	-12%;	Mn	-33%;
Zn	-20%;	Fe	+5%;
B	-11%;	N	-3%; P	-4%

2	ton/ha

Kwantiteit Kwaliteit
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Tabel	2	–	Samenvatting	van	de	kwantitatieve	en	kwalitatieve	resultaten	met	Actimin-BT	en	BIO·LIT	bij	de	veehouders	bij	
het	2-jarige	project.	Steenmeel	is	jaarlijks	opgebracht	vanaf	2015.	Positieve	getallen	zijn	groen	weergegeven;	negatieve	
getallen	zijn	rood	weergegeven.	

	

	

Tabel	3	–	Samenvatting	van	de	kwantitatieve	en	kwalitatieve	resultaten	met	Basa	Box	en	BIO·LIT	bij	het	laatste	seizoen	
van	de	4-jarige	demo	in	Musselkanaal.	Steenmeel	is	éénmalig	opgebracht	in	het	voorjaar	van	2013.	Positieve	getallen	zijn	
groen	weergegeven;	negatieve	getallen	zijn	rood	weergegeven.	

Steenmeel	Veenkoloniën 	Resultaat	2016	ten	opzicht	van	referentie

Seizoen	2016 BIO·LIT Actimin-BT BIO·LIT Actimin-BT
Kwantiteit Kwaliteit

Veeteelt
Perceel	7;	Alting;	biologisch	grasland	op	voormalige	gangbare	akker,	waarnemingen	de	Biogeoloog
Verschil	voederwaarde	vers	gras	eind	september

Ruw	as +	3% +	13%
Darmverteerbaar	eiwit +	8% +	46%

Ruw	eiwit +	8% +	12%
Suiker +	40% -	8%

Ruw	vet -	9% +	12%

Nutriёntgehalte

Na	+6%;	K	+9%;	Mg	
+20%;	Ca	+8%;	P	+16%;	
S	-1%;	CL	+0%;
Mn	-7%;	Zn	+21%;	Fe	+	
8%;	Cu	+14%;	Mo	+14%;	
J	-26%;	B	+11%;	Co	
+6%;	Se	-12%

Na	+31%;	K	+17%;	Mg	
+26%;	Ca	+14%;	P	
+12%;	S	+14%;	CL	+22%;	
Mn	+17%;	Zn	+36%;	Fe	
+86%;	Cu	+25%;	Mo	
+42%;	J	+12%;	B	+15%;	
Co	+93%;	Se	+12%

Perceel	8;	Baelde;	waarnemingen	de	Biogeoloog
Grasopbrengst	van	snede	begin	september	 -	18% +	21%

	Nutriёntlevering	snede	begin	september

Na	-15%;	K	-22%;	
Mg	-8%;	Ca	-11%;	
P	-11%;	S	-18%;	Cl	+7%;	
Mn	-8%;	Zn	-21%;
Fe	-4%;	Cu	-19%;
Mo	-8%;	I	+112%;	
B	+13%;	Co	+6%;	
Se	+31%

Na	+62%;	K	+11%;	
Mg	+41%;	Ca	+50%;	
P	+34%;	S	+40%;	
Cl	+45%;	Mn	+48%;	
Zn	+61%;	Fe	+478%;	
Cu	+26%;	Mo	+17%;	
I	+237%;	B	+68%;	
Co	+305%;	Se	+159%

Perceel	9;	Migchels,	jong	grasland,	waarnemingen	de	Biogeoloog
Grasopbrenst	(totaal	3	snedes) +	14% +	16%

Voederwaarde	totaal	(gehalte	x	DS-opbrengst)
Ruw	as -	18% -	15%

Darmverteerbaar	eiwit +	26% +	36%
Ruw	eiwit +	3% +	8%

Suiker +	58% +	73%
Ruw	vet +	5% +	6%

Nutriёntlevering

K	-3%;	Ca	+11%;	
Mg	+21%;	Na	+32%; 
P	+11%; S	+4%;	
Mn	+21%;	Zn	+2%;	
Fe	-26%;	Cu	-9%;
Co	-24%;	Se	-15%;
Mo	+36%

K	+1%;	Ca	+9%;	
Mg	+20%;	Na	+20%;	
P	+13%;	S	+7%;	
Mn	+19%;	Zn	+10%;
Fe	-33%;	Cu	-13%;
Co	-33%;	Se	-19%;
Mo	+	22%

1	ton/ha

Steenmeel	Veenkoloniën

Fam.	Schrör	Musselkanaal 5	ton/ha 10	ton/ha 5	ton/ha 10	ton/ha 5	ton/ha 10	ton/ha 5	ton/ha 10	ton/ha

Perceel	4

Bruto	opbrengst -	1% +	1% +	1% -	9%
Zetmeelopbrengst +	2% +	3% +	3% -	7%

Nutriëntenlevering	

K	-2%;	Ca	+17%;	Mg	-5%;	S	+6%;	
Si	-8%;	Cu	-22%;	Mn	-10%;	
Zn	-6%;	Fe	-12%;	B	-1%;	N	+1%;	
P	-2%

K	+3%;	Ca	+5%;	Mg	+3%;	S	-2%;	
Si	+38%;	Cu	-6%;	Mn	+13%;	
Zn	+0%;	Fe	+36%;	B	+4%;	N	+1%;	
P	+4%			

	Perceel	4	-	Resultaten	2016	ten	opzichte	van	referentie

2016	Zetmeelaardappelen,	waarnemingen	Wageningen	Plant	Research	

Basa	Box BIO·LITBasa	Box BIO·LIT

Kwantiteit Kwaliteit
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Discussie	
De	resultaten	en	ervaringen	gedurende	de	looptijd	van	het	project	(seizoenen	2013-2016)	geven	
aanleiding	tot	het	trekken	van	voorlopige	conclusies.	Opstellers	schrijven	hier	bewust	‘voorlopige’	
omdat	het	een	demonstratieproject	betreft	dat	beperkt	was	in	tijd	en	middelen,	terwijl	
veranderingen	in	de	bodem	veelal	tijd	vragen.	De	resultaten	van	het	project	ondersteunen	evenwel	
de	hypothesen	over	de	belangrijke	functies	die	mineralen	in	de	bodem	vervullen.	Belangrijke	
waarnemingen	zijn:		

• Over	het	algemeen	verbetert	de	oogst	zowel	kwantitatief	als	kwalitatief	bij	toepassing	van	
gesteentemeel.	

• De	trend	waarbij	met	gesteentemeel	hogere	eiwitgehalten,	zetmeelgehalten	en	
suikergehalten	worden	gemeten	lijkt	een	blijvend	effect	te	zijn.	

• Op	grasland	zet	de	verbetering	van	de	voederwaarden	in	het	tweede	jaar	versterkt	door.	
• De	fosfaatopname	door	de	gewassen	is	in	het	algemeen	duidelijk	hoger	bij	toepassing	van	

gesteentemeel.	Dit	is	opmerkelijk,	aangezien	gesteentemelen	geen	of	weinig	fosfor	bevatten.	
Blijkbaar	worden	er	secundaire	biologische	en/of	chemische	processen	in	gang	gezet.	

• Uit	de	analyses	van	nutriënten	en	sporenelementen	in	de	gewassen	en	de	oogstopbrengsten,	
blijkt	dat	steenmeel	over	het	algemeen	leidt	tot	een	hogere	nutriëntlevering	per	hectare.	

• Verschillen	in	de	snelheid	van	presteren	van	de	drie	in	het	project	gebruikte	gesteentemelen	
zijn	mede	afhankelijk	van	de	mineralogische	samenstelling	van	de	producten.	

Aanbevelingen	
In	de	eindrapportage	van	het	steenmeelproject	in	de	Veenkoloniën	d.d.	12	april	2016	zijn	
aanbevelingen	opgenomen	die	ook	nu	nog	actueel	zijn.	Opstellers	volstaan	hier	met	de	volgende	
oproep	aan	de	verschillende	actoren:	

1. Onderzoekers:	maak	een	kosten-baten	analyse	tussen	gangbare	landbouw	en	een	natuurlijke	
vorm	van	landbouw	en	neem	daarin	alle	aspecten	mee	die	beïnvloed	worden;	ook	aspecten	
die	nu	niet	in	de	kostprijs	worden	meegenomen.		

2. Politiek:	als	voorbeeld;	maak	werk	van	de	oproep	in	Nature	van	emeritus-hoogleraar	aan	de	
Wageningen	Universiteit,	Frank	Berendse,	waarin	hij	pleit	voor	het	invoeren	van	een	
progressieve	belasting	op	kunstmest,	gewasbescherming	en	geïmporteerd	veevoer	met	het	
doel	de	werkelijke	kosten	van	vervuiling	en	het	verlies	aan	biodiversiteit	door	te	berekenen	
in	de	(consumenten)prijzen.	

3. Ketenpartijen:	maak	het	in	uw	eigen	belang	voor	primaire	producenten	mogelijk	om	de	
kosten	van	duurzaam	bodembeheer	door	te	berekenen.	

4. Agrarisch	ondernemers:	ga	in	uw	eigen	belang	direct	aan	de	slag	met	de	reparatie	van	de	
bodemmineralogie.	Uw	bedrijf	zal	op	termijn	beter	renderen.		 	
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1	 Inleiding	

1.1	 Achtergrond	
Bodemverwering	is	een	fenomeen	dat	decennialang	geen	aandacht	heeft	gehad	in	landbouwkundig	
onderzoek	en	advies.	De	gevolgen	hiervan	konden	in	deze	periode	onder	de	radar	blijven	omdat	de	
bodem	een	enorm	‘voorraadvat’	is	van	mineralen1	en	verwering	een	langzaam	proces	is.	De	voor	de	
bodemvruchtbaarheid	belangrijkste	mineralen	zijn	inmiddels	grotendeels	uit	de	bodem	verdwenen.	
De	afwezigheid	daarvan	vormt	een	belangrijke	oorzaak	van	bodemproblemen,	verhoogde	ziektedruk	
en	afnemende	vitaliteit	en	kwaliteit	van	gewassen.		

Herstel	van	de	minerale	bodemvruchtbaarheid	is	geen	optie	die	overwogen	kan	worden,	maar	is	
noodzaak	voor	een	houdbare	landbouw.	Het	artikel	in	Nature	(zie	par.	1.2)	over	de	wijze	van	opbouw	
van	humus	in	de	bodem	is	hiervan	een	illustratie.	

Het	steenmeelproject	in	de	Veenkoloniën	toont	aan	dat	voor	vrijwel	alle	teelten	in	de	Veenkoloniën	
een	verbetering	van	kwaliteit	én	kwantiteit	in	de	praktijk	haalbaar	is:	meer	opbrengst	en	een	hogere	
nutriëntdichtheid.	Zie	http://steenmeel.info/steenmeel_veenkolonien.pdf.	Voor	de	samenvatting	
van	het	rapport	inclusief	een	samenvattende	tabel	van	de	resultaten	zie	bijlage	1.	Een	korte	film	over	
het	project	is	via	de	volgende	link	beschikbaar:	https://lnkd.in/eD9UCtZ.	

Het	programma	Agenda	voor	de	Veenkoloniën	vormde	de	kapstok	voor	het	steenmeelproject	dat	
startte	in	2013	op	een	perceel	van	Maatschap	Schrör-de	Lange.	In	2015	is	het	project	opgeschaald	tot	
een	demonstratie	op	praktijkniveau	en	uitgebreid	qua	deelnemers	en	aantal	percelen.	De	oogst-
metingen	in	seizoen	2016	zijn	financieel	mogelijk	gemaakt	door	LTO	Noord	Fondsen	en	door	
provincie	Groningen.	

Dit	rapport	bundelt	alle	resultaten	van	de	opbrengst	die	in	seizoen	2016	zijn	verzameld	bij	de	
deelnemers	van	het	Veenkoloniale	steenmeelproject	onder	leiding	van	de	Biogeoloog	en	door	
Wageningen	Plant	Research	(WPR).	Daarnaast	zijn	alle	laboratoriumanalyses	opgenomen	die	de	
Biogeoloog	heeft	laten	analyseren.	De	monitoring	uitgevoerd	door	WPR	is	afzonderlijk	gerapporteerd	
in	‘Russchen	H.J.	&	J.J.	de	Haan,	2017.	Monitoring	steenmeelstroken	in	de	Veenkoloniën.	Verslag	van	
het	effect	van	steenmeel	toegepast	in	het	voorjaar	van	2013	en	een	jaarlijkse	gift	vanaf	2013	op	het	
gewas	in	2016.	Wageningen	Plant	Research’,	hierna	aangehaald	als	‘Wageningen	Plant	Research	
Rapport	3750	3471	00’.	

De	resultaten	zijn	op	7	maart	2017	gepresenteerd	aan	de	deelnemers.	Op	verzoek	waren	hierbij	ook	
geïnteresseerde	agrariërs	aanwezig	die	inmiddels	gesteentemeel	toepassen	of	dat	van	plan	zijn	te	
doen.	

																																																													
1	In	dit	rapport	wordt	de	term	‘mineralen’	volgens	de	bodemkundige	definitie	gebruikt.	Volgens	deze	definitie	is	
een	mineraal	een	chemische	verbinding	met	een	kristalstructuur,	die	als	vaste	stof	in	de	vrije	natuur	voorkomt	
en	gevormd	is	door	geologische	processen.	
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1.2	 Actualiteit		
De	recente	publicatie	op	Nature	Communications	‘Direct	evidence	for	microbial-derived	soil	organic	
matter	formation	and	its	ecophysiological	controls’	(Kallenbach,	C.M.	et	al.,	nov.	2016)	laat	zien	dat	
voor	de	opbouw	van	stabiele	organische	stof	in	de	bodem	van	belang	zijn:	

1. Bodembiologie;	
2. mineralen	(bodemkundige	definitie);	
3. suikers.		

Dit	artikel	laat	ook	zien	dat	materiaal	van	organische	oorsprong	als	groenbemester,	gewasresten	en	
drijfmest	een	beperkte	rol	speelt	bij	de	vorming	van	stabiele,	kwalitatief	hoogwaardige,	organisch	
stof	in	de	bodem.	Meer	dan	de	helft	van	de	koolstof	in	organisch	materiaal	verdwijnt	als	CO2	naar	de	
lucht.	

De	Technische	Commissie	Bodembescherming	(TCB)	constateerde	al	eerder	in	haar	advies	‘Toestand	
en	dynamiek	van	organische	stof	in	Nederlandse	landbouwbodems’	(TCB	A110,	2016)	dat	de	
kwaliteit	van	de	organische	stof	onder	druk	staat.	De	TCB	constateert	eveneens	dat	er	relatief	veel	
aanvoer	van	jonge	organische	stof	is,	terwijl	met	name	stabiele	organische	stof	wordt	verbruikt.	Dit	
wordt	als	zorgelijk	bestempeld,	aangezien	jonge	organische	stof	weliswaar	bijdraagt	aan	de	
nutriëntvoorziening,	maar	het	functioneren	van	veel	ecosysteemdiensten,	zoals	bijvoorbeeld	
waterkwaliteit	en	CO2-vastlegging	in	de	bodem,	afhankelijk	zijn	van	in	de	bodem	aanwezige	stabiele	
organische	stof.	

Integratie	van	bestaande	kennis	en	ervaring	in	verschillende	aanpalende	kennisvelden	is	een	
noodzakelijke	stap	om	de	toenemende	problemen	met	de	bodem	een	halt	toe	te	roepen.	Figuur	1	
illustreert	dit	met	een	knipoog	naar	de	Nederlandse	kunstenaar	Escher.	

	

Figuur	1	-	Integratie	van	bestaande	kennis	en	ervaring	in	verschillende	aanpalende	kennisvelden	is	een	vruchtbare	weg	
voor	het	realiseren	van	een	toekomstbestendige	landbouw.			
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1.3	 Leeswijzer	
In	overleg	met	provincie	Groningen	en	LTO	Noord	Fondsen	is	ervoor	gekozen	om,	waar	mogelijk,	de	
resultaten	over	2016	in	één	rapport	op	te	nemen.	Dit	betreft	alle	veldwaarnemingen	in	2016	en	de	
analyses	voor	zover	deze	zijn	uitgevoerd	in	opdracht	van	de	Biogeoloog.		

De	resultaten	van	de	monitoring	uitgevoerd	door	Wageningen	Plant	Research	(WPR)	in	opdracht	van	
Carpay	Advies,	zijn	vastgelegd	in	het	rapport	Wageningen	Plant	Research	Rapport	3750	3471	00.	

Hoofdstuk	2	en	3	geven	de	resultaten	van	de	monitoring	weer	in	respectievelijk	akkerbouw	en	op	
grasland.	De	opzet	van	de	demovelden	is	gerapporteerd	in	het	rapport	over	de	resultaten	in	2013	–	
2015.	Zie	voor	dit	rapport	de	link	in	paragraaf	1.1.	Ter	bevordering	van	de	zelfstandige	leesbaarheid	
van	voorliggend	rapport	is	de	essentie	in	de	eerste	paragraaf	van	hoofdstuk	2	en	3	samengevat.	

Hoofdstuk	4	beschrijft	de	algemene	conclusies	die	getrokken	kunnen	worden	uit	de	waarnemingen	
sinds	2013	in	het	project.	Tevens	gaat	dit	hoofdstuk	in	op	de	effecten	op	bedrijfsniveau	en	op	
maatschappelijk	niveau	van	de	toepassing	van	gesteentemeel	in	integraal	bodembeheer.	
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2	 Resultaten	akkerbouw	
	

De	oogstmetingen	die	door	WPR	zijn	verzameld,	worden	in	dit	rapport	overeenkomstig	de	
gehanteerde	wijze	in	het	eindrapport	d.d.	12	april	2016	geïllustreerd.	

2.1	 Opzet	en	uitvoering	
Tabel	4	geeft	informatie	over	de	percelen	waar	waarnemingen	in	seizoen	2016	zijn	uitgevoerd.	De	
informatie	van	de	percelen	met	gras	komen	in	het	volgende	hoofdstuk	aan	de	orde	en	zijn	hier	
lichtgrijs	weergegeven.	

Tabel	4	–	Gegevens	van	de	percelen	waar	in	2016	waarnemingen	zijn	uitgevoerd.	De	perceelnummers	corresponderen	
met	de	nummering	bij	de	beschrijving	van	de	resultaten	in	dit	hoofdstuk	en	zijn	identiek	aan	de	perceelnummers	in	het	
Wageningen	Plant	Research	Rapport	3750	3471	00.	

Nr.	perceel	 Deelnemer	 Steenmeel*	 Gewas	
1	 Migchels	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	

op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	
Zetmeelaardappel	
Rassenproef	met	Festien/Axion/Avarna	

2	 Migchels	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Zetmeelaardappel	

3	 Schrör	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Suikerbiet	

4	 Schrör	 Eénmalig	5	en	10	ton/ha	in	2013		
op	meerdere	stroken	Basa	Box	en	BIO·LIT	

Zetmeelaardappel	

5	 Zuidema	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Zetmeelaardappel	

6	 Kaput	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Suikerbiet	

7	 Alting	 Jaarlijks	1	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Grasland	

8	 Baelde	 Jaarlijks	1	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Grasland	

9	 Migchels	 Jaarlijks	1	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Grasland	

*	Ten	aanzien	van	proefvakindeling:	met	uitzondering	van	perceel	4	zijn	vlakken	aangelegd	van	0,5	tot	1	ha	groot,	
bestaande	uit	een	referentiestrook	en	twee	stroken	met	steenmeel;	op	perceel	vier	zijn	in	totaal	16	stroken	aangelegd,	
waarvan	8	stroken	met	Basa	Box	waartussen	4	referentiestroken	en	4	stroken	met	BIO·LIT.	

Een	volledige	beschrijving	van	opzet	en	uitvoering	is	opgenomen	in	de	rapportage	van	12	april	2016.	
Paragraaf	1.1	bevat	een	link	naar	dit	rapport.	

2.2	 Perceelnr.	1:	Migchels	–	Rassenproef	zetmeelaardappelen		

2.2.1	 Monstername	en	analyses	

Op	25	oktober	heeft	een	proefrooiing	plaatsgevonden	die	is	uitgevoerd	door	Wageningen	Plant	
Research	(WPR).	Per	object	zijn	twee	keer	twee	rijen	van	5	meter	gerooid.	Van	deze	monsters	zijn	
door	WPR	per	strook	mengmonsters	samengesteld	voor	bepaling	van	zetmeelgehalten	(zie	
Wageningen	Plant	Research	Rapport	3750	3471	00).	Aansluitend	aan	de	proefrooiingen	zijn	door	de	
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Biogeoloog	en	RINGadvies	aan	weerszijden	van	de	gerooide	vakken	monsters	genomen	voor	analyse	
van	nutriënten	en	sporenelementen	in	de	aardappelen.		
	

2.2.2	 Opbrengstbepalingen	

De	data	die	ten	grondslag	liggen	aan	onderstaande	figuur	zijn	het	resultaat	van	waarnemingen	
uitgevoerd	door	WPR.	

	

Figuur	2	–	De	bruto-opbrengsten	van	de	aardappelen	in	de	rassenproef	en	de	zetmeelopbrengsten	(data	WPR).	De	cijfers	
in	de	balken	geven	de	opbrengst	in	ton/ha	weer.	De	percentages	boven	de	balken	geven	de	meeropbrengst	weer	ten	
opzichte	van	de	referentie.	De	percentages	bij	de	groene	lijn	geven	het	verschil	in	zetmeelopbrengst	weer	ten	opzichte	
van	de	referentie.	

In	de	resultaten	is	bij	elke	behandeling	duidelijk	het	verschil	tussen	de	rassen	zichtbaar.	Het	ras	Axion	
heeft	duidelijk	een	hogere	bruto-opbrengst.	De	opbrengsten	van	Festien	en	Avarna	zijn	onderling	
vergelijkbaar.	De	rassen	lijken	hetzelfde	te	reageren	op	de	toediening	van	de	gesteentemelen.	Met	
BIO·LIT	is	er	op	basis	van	de	proefrooiing	geen	duidelijk	effect	zichtbaar	op	de	bruto-opbrengst,	
behalve	bij	het	ras	Avarna,	waarbij	een	positief	verschil	van	8	%	is	waargenomen	ten	opzichte	van	de	
onbehandelde	strook	met	dit	ras.	Bij	de	toepassing	van	Actimin-BT	is	bij	elk	ras	de	bruto-opbrengst	
gemiddeld	circa	16	%	hoger	dan	de	referentie.	Bij	Axion	en	Avarna	vertaalt	zich	dit	in	navenant	
hogere	zetmeelopbrengsten.	Bij	Festien	is	het	zetmeelgehalte	echter	aanmerkelijk	lager,	waardoor	
de	waargenomen	zetmeelopbrengst	nog	maar	5	%	hoger	is	dan	bij	de	referentie.	Bij	BIO·LIT	is	het	
beeld	niet	eenduidig	wat	betreft	zetmeelopbrengst	en	gemiddeld	ongeveer	gelijk	met	de	referentie.	
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2.2.3	 Nutriënten	en	sporenelementen	

Op	basis	van	de	laboratoriumanalyses	(Bijlage	3)	is	in	Figuur	3	het	gehalte	nutriënten	en	
sporenelementen	in	de	aardappelen	vergeleken	tussen	de	referentie	en	de	behandelingen	met	
gesteentemeel.	

De	behandelingen	met	gesteentemeel	laten	een	veel	hoger	gehalte	fosfaat,	koper	en	–	bij	BIO·LIT	–	
molybdeen	zien.	Ook	de	gehalten	kalium,	magnesium	en	zwavel	is	hoger.	Over	het	algemeen	zijn	de	
gehalten	met	BIO·LIT	iets	hoger	dan	met	Actimin-BT,	waarbij	de	opbrengst	juist	hoger	was.	Wanneer	
gekeken	wordt	naar	de	totale	nutriëntlevering	door	de	bodem	(Figuur	4)	ontstaat	hetzelfde	beeld	als	
bij	de	nutriëntgehalten,	maar	vertaalt	de	hogere	opbrengst	van	Actimin-BT	zich	in	een	hogere	totale	
nutriëntlevering	voor	alle	gemeten	elementen	met	uitzondering	van	molybdeen.	

De	gehalten	natrium,	silicium	en	borium	lagen	rond	of	onder	de	detectielimieten	van	het	
laboratorium.	Dit	geldt	zowel	voor	de	onbehandelde	als	behandelde	aardappelen.	Met	betrekking	tot	
deze	stoffen	is	het	daarom	niet	mogelijk	een	conclusie	te	trekken.	

	

Figuur	3	–	Het	verschil	in	gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	de	aardappelen	ten	opzichte	van	de	referentie,	met	
respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT.	

	

Figuur	4	–	Het	verschil	in	nutriënten	en	sporenelementen	dat	per	hectare	geleverd	is	met	respectievelijk	Actimin-BT	en	
BIO·LIT	ten	opzichte	van	de	referentie.	
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In	Figuur	5	is	de	nutriëntlevering	voor	de	belangrijkste	anorganische	hoofdelementen	uitgesplitst	
naar	ras	en	steenmeel.	Hieruit	ontstaat	een	zeer	consistent	beeld	over	de	effecten	van	het	
gesteentemeel	op	de	nutriëntlevering	door	de	grond.	Bij	alle	aardappelrassen	en	bij	beide	
gesteentemelen	is	de	verhoogde	levering	van	fosfaat,	kalium	en	magnesium	zichtbaar,	terwijl	de	
calciumlevering	daalt.	

	

	

2.3	 Perceelnr.	2:	Migchels	–	Zetmeelaardappelen			

2.3.1	 Monstername	en	analyses	

Op	25	oktober	heeft	een	proefrooiing	plaatsgevonden	die	is	uitgevoerd	door	Wageningen	Plant	
Research	(WPR).	Per	object	zijn	twee	keer	twee	rijen	van	5	meter	gerooid.	Van	deze	monsters	zijn	
door	WPR	per	strook	mengmonsters	samengesteld	voor	bepaling	van	zetmeelgehalten	die	zijn	
gerapporteerd	in	het	rapport	Wageningen	Plant	Research	Rapport	3750	3471	00.	Aansluitend	aan	de	
proefrooiingen	zijn	door	de	Biogeoloog	en	RINGadvies	aan	weerszijden	van	de	gerooide	vakken	en	
midden	tussen	deze	vakken	monsters	genomen	voor	analyse	van	nutriënten	en	sporenelementen	in	
de	aardappelen.	De	resultaten	hiervan	zijn	gepresenteerd	in	voorliggend	rapport.		
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Figuur	5	–	Het	verschil	in	kalium,	calcium,	magnesium	en	fosfaat	dat	per	hectare	geleverd	is	met	respectievelijk	
Actimin-BT	en	BIO·LIT	ten	opzichte	van	de	referentie,	uitgesplitst	per	ras.	



	

														 																																															 											 	
15	

	

Afbeelding	1	–	Foto	tijdens	veldbezoek	op	23	september	2016.	Links:	aardappelen	met	Actimin-BT.	Rechts:	referentie.	

2.3.2	 Opbrengstbepalingen	

De	data	die	ten	grondslag	liggen	aan	onderstaande	figuur	zijn	het	resultaat	van	waarnemingen	
uitgevoerd	door	WPR.	

Uit	de	resultaten	blijkt	dat	er	geen	grote	
verschillen	tussen	de	behandelingen	zijn	
aangetoond.	De	bruto-opbrengst	met	BIO·LIT	
lijkt	op	basis	van	de	proefrooiing	gelijk	te	zijn	
aan	de	referentie.	Met	Actimin-BT	is	de	
opbrengst	bij	de	proefrooiing	iets	lager.	De	
zetmeelgehalten	zijn	met	beide	gesteentemelen	
2	%	hoger	dan	bij	de	referentie,	waardoor	de	
zetmeelopbrengst	met	BIO·LIT	net	iets	hoger	en	
met	Actimin-BT	net	iets	lager	is	dan	bij	de	
referentie.	

Tijdens	veldbezoeken	in	het	groeiseizoen	viel	
het	op	dat	er	verschillen	waren	in	de	
gewasstand	tussen	behandelde	en	
onbehandelde	perceeldelen	(Afbeelding	1).	Het	
loof	was	in	september	al	verder	op	haar	retour	
op	de	referentiestrook	dan	in	de	
steenmeelstroken.	Door	het	uitvoeren	van	
opbrengstbepalingen	met	proefrooiingen,	
waarbij	perceeldelen	vermeden	zijn	waar	het	

Figuur	6	–	De	bruto-opbrengsten	van	de	aardappelen	en	de	
zetmeelgehalten	(data	WPR).	De	cijfers	in	de	balken	geven	de	
opbrengst	in	ton/ha	weer.	De	percentages	boven	de	balken	
geven	de	opbrengst	weer	ten	opzichte	van	de	referentie.	De	
percentages	bij	de	groene	lijn	geven	het	verschil	in	
zetmeelgehalte	weer	ten	opzichte	van	de	referentie.	
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gewas	op	het	oog	duidelijk	beter	of	slechter	was,	komen	dit	soort	verschillen	mogelijk	niet	tot	
uitdrukking	in	de	resultaten.	

2.3.3	 Nutriënten	en	sporenelementen	

Op	basis	van	de	laboratoriumanalyses	(Bijlage	3)	is	in	Figuur	7	het	gehalte	nutriënten	en	
sporenelementen	in	de	aardappelen	vergeleken	tussen	de	referentie	en	de	behandelingen	met	
gesteentemeel.	

Gehalten	stikstof,	fosfaat,	calcium	en	koper	zijn	duidelijk	hoger	bij	de	behandeling	met	BIO·LIT,	
terwijl	het	gehalte	molybdeen	veel	lager	is.	Het	calciumgehalte	is	ook	hoger	bij	de	aardappelen	met	
Actimin-BT.	Voor	de	andere	elementen	zijn	de	verschillen	ten	opzichte	van	de	referentie	niet	groot.	

De	gehalten	natrium	en	silicium	lagen	rond	of	onder	de	detectielimieten	van	het	laboratorium.	Dit	
geldt	zowel	voor	de	onbehandelde	als	behandelde	aardappelen.	Met	betrekking	tot	deze	stoffen	is	
het	daarom	niet	mogelijk	een	conclusie	te	trekken.	

	

Figuur	7	–	Het	verschil	in	gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	de	aardappelen	met		 	 					
respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT	ten	opzichte	van	de	referentie.	

Gezien	de	vrijwel	identieke	opbrengsten	tussen	de	stroken,	geven	de	verschillen	in	levering	van	
nutriënten	en	sporenelementen	door	de	bodem	vrijwel	hetzelfde	beeld	als	de	geschetste	verschillen	
in	nutriëntgehalten.	Om	deze	reden	is	er	geen	figuur	opgenomen	van	de	totale	nutriëntlevering	door	
de	bodem.	

2.4	 Perceelnr.	3:	Schrör	–	Suikerbieten		

2.4.1	 Monstername	en	analyses	

Op	29	september	zijn	door	de	Biogeoloog	en	Carpay	Advies	per	strook	3	bietenmonsters	genomen	
voor	analyse	van	nutriënten	en	sporenelementen.	Op	7	oktober	heeft	een	proefrooiing	
plaatsgevonden	die	is	uitgevoerd	door	Wageningen	Plant	Research	(WPR).	Per	object	zijn	twee	keer	
vier	rijen	van	4	meter	gerooid.	Van	deze	monsters	zijn	door	WPR	per	strook	mengmonsters	
samengesteld	voor	bepaling	van	suikergehalten	en	winbaarheid	(zie	Wageningen	Plant	Research	
Rapport	3750	3471	00).	Op	10	oktober	zijn	de	bieten	gerooid.	Hierbij	zijn	de	bieten	per	strook	
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gewogen	op	de	bietenrooier.	De	bieten	van	elke	strook	zijn	apart	bewaard	en	verwerkt	door	Suiker	
Unie.	

2.4.2	 Opbrengstbepalingen	

De	opbrengsten	van	elke	strook	zijn	op	drie	verschillende	manieren	vastgesteld:	op	basis	van	
proefrooiingen	van	WPR,	op	basis	van	gegevens	van	de	bietenrooier	en	op	basis	van	wegingen	die	
Suiker	Unie	heeft	gedaan	bij	het	ophalen	van	de	afzonderlijke	partijen.	Voor	elke	methode	is	
doorgerekend	welke	netto-suikeropbrengsten	afgeleid	kunnen	worden	van	de	verzamelde	gegevens	
(Figuur	8).	

Uit	de	gegevens	blijkt	dat	de	suikeropbrengst	met	Actimin-BT	waarschijnlijk	iets	lager	ligt	dan	bij	de	
referentiestrook.	Op	basis	van	de	proefrooiing	en	de	wegingen	door	Suiker	Unie	zou	de	opbrengst	
circa	3	tot	5	%	lager	zijn.	Alleen	op	basis	van	de	gegevens	van	de	bietenrooier	zou	geconcludeerd	
worden	dat	er	sprake	is	van	een	licht	hogere	opbrengst	(2	%).	Bij	de	behandeling	met	BIO·LIT	liggen	
de	schattingen	voor	de	opbrengst	dichter	bij	elkaar	en	wijzen	alle	behandelingen	op	een	kleine	
meeropbrengst	van	hooguit	enkele	procenten.	

	 	

Figuur	8	–	Netto	suikeropbrengsten	op	basis	van	proefrooiingen	(links),	praktijkrooiingen	met	weging	door	Suiker	Unie	
(midden)	en	praktijkrooiingen	met	weging	op	de	bietenrooier	(rechts).	De	cijfers	in	de	balken	geven	de	opbrengst	in	
ton/ha	weer.	De	percentages	boven	de	balken	geven	de	meeropbrengst	weer	ten	opzichte	van	de	referentie.	

De	data	die	ten	grondslag	liggen	aan	Figuur	9	zijn	het	resultaat	van	waarnemingen	uitgevoerd	door	
WPR.	Hierin	is	uitgewerkt	hoe	de	netto-suikeropbrengst	is	opgebouwd.	Hieruit	blijkt	dat	de	bruto-
opbrengst	met	beide	gesteentemelen	op	basis	van	de	proefrooiingen	lager	wordt	ingeschat	dan	de	
referentie.	De	tarra	is	bij	BIO·LIT	echter	iets	lager	en	bij	beide	gesteentemelen	is	ook	het	
suikergehalte	net	iets	hoger.	De	winbaarheid	is	bij	alle	behandelingen	gelijk.	Dit	leidt	bij	BIO·LIT	tot	
een	iets	hogere	netto-suikeropbrengst	ondanks	een	wat	lagere	bruto-opbrengst	van	de	bieten.	
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Figuur	9	–	Bruto-	en	netto-opbrengsten	op	basis	van	proefrooiingen	(boven),	suikergehalten	en	winbaarheid	(midden)	en	
de	resulterende	suikeropbrengsten	(onder).	De	cijfers	in	de	balken	geven	de	meetwaarden	weer.	De	percentages	boven	
de	balken	geven	het	verschil	ten	opzichte	van	de	referentie	weer.	

Tijdens	het	groeiseizoen	viel	het	op	dat	de	bieten	op	de	strook	met	Actimin-BT	sneller	en	meer	loof	
ontwikkelden	dan	de	bieten	aan	weerszijden	van	de	proefstrook.	Bij	een	veldbezoek	op	30	juni	is	de	
snellere	ontwikkeling	van	de	bieten	door	een	fotograaf	van	‘Innovatie	en	ondernemen’	vastgelegd	
(Afbeelding	2).	De	snellere	ontwikkeling	van	het	loof	lijkt	zich	niet	te	vertalen	in	een	hogere	bieten-	
en	suikeropbrengst.	Bij	de	proefrooiing	door	WPR	is	echter	ook	het	loof	afzonderlijk	gewogen.	Hieruit	
blijkt	dat	de	bieten	met	Actimin-BT	en,	duidelijk	in	mindere	mate,	de	bieten	met	BIO·LIT	inderdaad	
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veel	meer	loof	hebben	ontwikkeld	(Figuur	10)	en	dat	het	loof	veel	meer	nutriënten	en	
sporenelementen	heeft	opgenomen	dan	bij	de	referentie	(Figuur	12).	

	

	

	

2.4.3	 Nutriënten	en	sporenelementen	

Op	basis	van	de	laboratoriumanalyses	(Bijlage	3)	is	in	Figuur	11	het	gehalte	nutriënten	en	
sporenelementen	in	de	suikerbieten	vergeleken	tussen	de	referentie	en	de	behandelingen	met	
gesteentemeel.	

Gehalten	fosfaat,	ijzer	en	borium	zijn	duidelijk	hoger	bij	de	behandeling	met	Actimin-BT.	Bij	de	
toepassing	van	BIO·LIT	zijn	gehalten	ijzer	en	mangaan	hoger	en	is	het	gehalte	natrium	duidelijk	lager.	

De	gehalten	koper	en	molybdeen	lagen	rond	of	onder	de	detectielimieten	van	het	laboratorium.	Dit	
geldt	zowel	voor	de	onbehandelde	als	behandelde	suikerbieten.	Met	betrekking	tot	deze	stoffen	is	
het	daarom	niet	mogelijk	een	conclusie	te	trekken.	

Gezien	de	geringe	verschillen	in	opbrengst	tussen	de	stroken,	geven	de	verschillen	in	levering	van	
nutriënten	en	sporenelementen	door	de	bodem	vrijwel	hetzelfde	beeld	als	de	geschetste	verschillen	
in	nutriëntgehalten.	Om	deze	reden	is	er	geen	figuur	opgenomen	van	de	totale	nutriëntlevering	door	
de	bodem.	

	

	

47,1

35,3
37,9

0

10

20

30

40

50

60

Actimin-BT Onbehandeld BIO·LIT

to
n/

ha

Loof van bieten

+34 %

+7 %

Figuur	10	–	Veldgewicht	van	het	loof	van	de	
bieten.	De	cijfers	in	de	balken	geven	de	
meetwaarden	weer.	De	percentages	boven	
de	balken	geven	het	verschil	ten	opzichte	van	
de	referentie	weer.	

Afbeelding	2	–	Foto	gepubliceerd	in	‘Innovatie	en	ondernemen’	no.	2	van	
september	2016,	waarop	Henk	Schrör	het	verschil	in	loofontwikkeling	
tussen	Actimin-BT	en	de	referentie	toont. 
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Figuur	11	–	Het	verschil	in	gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	de	bieten	ten		 	 	 																
opzichte	van	de	referentie,	met	respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT.	

	

Figuur	12	–	Het	verschil	in	gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	het	bietenloof	met		 	 					
respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT	ten	opzichte	van	de	referentie.	

2.5	 Perceelnr.	4:	Schrör	–	Zetmeelaardappelen	

2.5.1	 Monstername	en	analyses	

Op	28	september	heeft	een	proefrooiing	plaatsgevonden	die	is	uitgevoerd	door	Wageningen	Plant	
Research	(WPR).	Per	object	zijn	twee	keer	twee	rijen	van	5	meter	gerooid.	Van	deze	monsters	zijn	
door	WPR	per	strook	mengmonsters	samengesteld	voor	bepaling	van	zetmeelgehalten,	nutriënten	
en	sporenelementen	(zie	Wageningen	Plant	Research	Rapport	3750	3471	00).	De	analyses	zoals	
gepresenteerd	in	paragraaf	2.5.3	zijn	in	opdracht	van	de	Biogeoloog	uitgevoerd	op	door	WPR	
beschikbaar	gesteld	monstermateriaal.	
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2.5.2	 Opbrengstbepalingen	

De	data	die	ten	grondslag	liggen	aan	onderstaande	figuur	zijn	het	resultaat	van	waarnemingen	
uitgevoerd	door	WPR.	

De	netto-opbrengst	was	met	Basa	Box	bij	beide	
doseringen	en	met	5	ton/ha	BIO·LIT	1	%	hoger	
dan	de	referentie.	Op	de	stroken	met	10	ton/ha	
BIO·LIT	was	de	opbrengst	van	de	proefrooiing	
9	%	lager	dan	de	referentie.	Dit	is	een	
opvallende	meting	gezien	de	waarnemingen	in	
het	verleden	op	deze	proefstroken	en	de	
metingen	op	de	andere	steenmeelstroken.	Op	
basis	van	de	veldwaarneming	kan	hiervoor	geen	
verklaring	worden	gegeven.	De	zetmeelgehalten	
waren	met	beide	gesteentemelen	met	beide	

doseringen	circa	1	à	2	%	hoger	dan	de	
referentie.	Het	nettoresultaat	is	dat	de	
zetmeelopbrengst	met	gesteentemeel	circa	2	à	
3	%,	met	uitzondering	van	de	stroken	met	
10	ton/ha	BIO·LIT,	waar	door	de	afwijkende	
netto-opbrengst	een	lagere	zetmeelopbrengst	
wordt	gevonden.	

2.5.3	 Nutriënten	en	sporenelementen	

In	de	navolgende	figuren	is	de	levering	van	nutriënten	en	sporenelementen	bij	de	verschillende	
typen	gesteentemeel	vergeleken	met	de	referentiestroken.	Voor	natrium	en	molybdeen	is	geen	
verschil	aangegeven	omdat	alle	of	nagenoeg	alle	gehalten	onder	de	detectielimiet	liggen	bij	zowel	de	
behandelde	als	de	onbehandelde	stroken.	

Bij	de	behandeling	met	Basa	Box	is	de	totale	levering	van	nutriënten	en	sporenelementen	over	
nagenoeg	de	gehele	linie	iets	hoger	dan	de	referentie.	Opvallend	is	dat	veel	meer	silicium,	mangaan	
en	ijzer	aanwezig	is	in	de	aardappels,	elementen	waarvan	bekend	is	dat	deze	gezamenlijk	complexen	
vormen	in	de	wortel(zone).		

De	behandeling	met	BIO·LIT	laat	over	het	algemeen	duidelijk	een	lagere	nutriëntlevering	zien.	Alleen	
de	calciumlevering	is	hier	duidelijk	verhoogd.	Opvallend	is	dat	het	in	de	grafiek	getoonde	beeld	in	
grote	lijnen	hetzelfde	blijft	wanneer	afzonderlijk	de	knollen	met	5	en	met	10	ton/ha	in	beeld	worden	
gebracht.	De	stroken	die	volgens	de	proefrooiingen	een	lagere	opbrengst	hebben,	tonen	geen	
duidelijk	afwijkende	opname	van	nutriënten	en	sporenelementen.		
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Figuur	13	–	De	opbrengsten	van	de	aardappelen	en	de	
zetmeelopbrengst	per	hectare	(data	WPR).	De	cijfers	in	de	
balken	geven	de	opbrengst	in	ton/ha	weer.	De	percentages	
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van	de	referentie.	De	percentages	bij	de	groene	lijn	geven	
het	verschil	in	zetmeelopbrengst	weer	ten	opzichte	van	de	
referentie.	
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Figuur	14	–	Het	verschil	in	nutriënten	en	sporenelementen	dat	per	hectare	geleverd	wordt		 	 	 							
met	en	zonder	respectievelijk	Basa	Box	en	BIO·LIT.	

2.6	 Perceelnr.	5:	Zuidema	–	Zetmeelaardappelen	

2.6.1	 Monstername	en	analyses	

Op	27	september	zijn	door	de	Biogeoloog	en	Carpay	Advies	proefrooiingen	uitgevoerd	en	monsters	
genomen.	In	de	demovakken	BIO·LIT	en	referentie	zijn	twee	keer	twee	rijen	van	3	meter	gerooid.	In	
het	proefvak	Actimin-BT	zijn	vier	keer	twee	rijen	van	3	meter	gerooid.	Van	de	monsters	zijn	per	
proefvak	3	monsters	samengesteld	voor	analyse	op	nutriënten	en	sporenelementen	en	analyse	door	
Avebe.	

2.6.2	 Opbrengstbepalingen	

Figuur	15	geeft	de	veldwaarnemingen	en	gegevens	van	Avebe	weer.	Hierbij	wordt	opgemerkt	dat	de	
gegevens	zijn	gebaseerd	op	een	beperkte	steekproef.	Daarom	moeten	de	resultaten	gezien	worden	
als	een	indicatie	voor	de	richting	van	het	effect	van	de	gesteentemelen,	maar	geven	ze	niet	precies	
de	uitkomst	die	bij	een	praktijkrooiing	zou	zijn	vastgesteld.		

De	waarnemingen	duiden	erop	dat	de	bruto-opbrengst	positief	beïnvloed	wordt	door	beide	
gesteentemelen.	De	tarra	is	vrijwel	gelijk	bij	de	verschillende	behandelingen,	waardoor	de	verschillen	
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bij	de	netto-opbrengst	gelijk	zijn	aan	de	verschillen	bij	de	bruto-opbrengst.	Het	zetmeelgehalte	is	
vrijwel	gelijk	aan	de	referentie	bij	de	behandeling	met	BIO·LIT.	Bij	de	toepassing	van	Actimin-BT	is	het	
zetmeelgehalte	6	%	hoger	dan	bij	de	referentie.	Hierdoor	liggen	de	zetmeelopbrengsten	bij	beide	
gesteentemelen	op	hetzelfde	hogere	niveau,	ondanks	de	relatief	geringere	bruto-meeropbrengst	van	
Actimin-BT.	

	

Figuur	15	–	Bruto-opbrengsten	op	basis	van	proefrooiingen	(links),	netto-opbrengsten	(balken)	en	zetmeelgehalten	
(midden,	groene	lijn)	en	zetmeelopbrengsten	(rechts).	De	cijfers	in	de	balken	geven	de	meetwaarden	weer.	De	
percentages	boven	de	balken	geven	het	verschil	ten	opzichte	van	de	referentie	weer.	De	percentages	bij	de	groene	lijn	in	
de	middelste	figuur	geven	het	verschil	in	zetmeelgehalte	weer	ten	opzichte	van	de	referentie.	

2.6.3	 Nutriënten	en	sporenelementen	

Op	basis	van	de	laboratoriumanalyses	(Bijlage	3)	is	in	Figuur	16	het	gehalte	nutriënten	en	
sporenelementen	in	de	aardappelen	vergeleken	tussen	de	referentie	en	de	behandelingen	met	
gesteentemeel.	

	

Figuur	16	–	Het	verschil	in	gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	de	aardappelen	ten	opzichte	van	de	referentie,	
met	respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT.	

Gehalten	fosfaat	zijn	duidelijk	hoger	met	beide	gesteentemelen.	Bij	de	toepassing	van	BIO·LIT	zijn	
daarnaast	de	gehalten	ijzer	en	mangaan	hoger.	

De	gehalten	natrium,	silicium,	koper,	borium	en	molybdeen	lagen	rond	of	onder	de	detectielimieten	
van	het	laboratorium.	Dit	geldt	zowel	voor	de	onbehandelde	als	behandelde	aardappelen.	Met	
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betrekking	tot	deze	stoffen	is	het	daarom	niet	mogelijk	een	conclusie	te	trekken.	Gezien	de	
onzekerheid	omtrent	de	exacte	opbrengsten,	vanwege	de	relatief	kleine	steekproeven,	is	er	geen	
figuur	opgenomen	van	de	totale	nutriëntlevering	door	de	bodem.	

2.7	 Perceelnr.	6:	Kaput	–	Suikerbieten	

2.7.1	 Monstername	en	analyses	

Op	29	september	zijn	door	de	Biogeoloog	en	Carpay	Advies	per	strook	3	bietenmonsters	genomen	
voor	analyse	van	nutriënten	en	sporenelementen.	Op	11	november	zijn	de	bieten	gerooid.	De	bieten	
van	elke	strook	zijn	apart	bewaard	en	verwerkt	door	Suiker	Unie.	

2.7.2	 Opbrengstbepalingen	

Figuur	17	geeft	de	opbrengsten	en	bepalingen	door	Suiker	Unie	weer.	Volgens	de	wegingen	door	
Suiker	Unie	ligt	de	bruto-opbrengst	bij	BIO·LIT	2	%	hoger	dan	de	referentie	en	is	de	bruto-opbrengst	
met	Actimin-BT	gelijk.	De	tarra	is	met	Actimin-BT	gelijk	aan	de	referentie,	maar	is	met	BIO·LIT	iets	
hoger.	Per	saldo	zijn	de	netto-opbrengsten	van	de	suikerbieten	daarom	voor	alle	behandelingen	
gelijk.	De	winbaarheid	is	met	beide	gesteentemelen	iets	hoger	dan	de	referentie	en	het	suikergehalte	
is	met	Actimin-BT	3	%	hoger.	Door	de	hogere	winbaarheid	en	suikergehalten	komt	de	netto-
suikerproductie	per	hectare	met	BIO·LIT	2	%	hoger	uit	dan	de	referentie	en	met	Actimin-BT	bijna	5	%	
hoger.	

	 	

	 	

Figuur	17	–	Bruto-	en	netto-opbrengsten	op	basis	van	praktijkrooiingen	en	suikergehalten	(boven),	winbaarheid	en	de	
resulterende	netto-suikeropbrengsten	(onder).	De	cijfers	in	de	balken	geven	de	meetwaarden	weer.	De	percentages	
boven	de	balken	geven	het	verschil	ten	opzichte	van	de	referentie	weer.		
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2.7.3	 Nutriënten	en	sporenelementen	

Op	basis	van	de	laboratoriumanalyses	(Bijlage	3)	is	in	Figuur	18	het	gehalte	nutriënten	en	
sporenelementen	in	de	suikerbieten	vergeleken	tussen	de	referentie	en	de	behandelingen	met	
gesteentemeel.	

Gehalten	kalium,	calcium,	zwavel,	silicium,	ijzer,	borium	en	fosfaat	zijn	duidelijk	hoger	bij	de	
behandeling	met	BIO·LIT	en	het	gehalte	mangaan	is	lager.	Bij	de	toepassing	van	Actimin-BT	is	alleen	
het	gehalte	natrium	hoger.	Gehalte	mangaan	en	zink	zijn	duidelijk	lager.	

De	gehalten	koper	en	molybdeen	lagen	rond	of	onder	de	detectielimieten	van	het	laboratorium.	Dit	
geldt	zowel	voor	de	onbehandelde	als	behandelde	aardappelen.	Met	betrekking	tot	deze	stoffen	is	
het	daarom	niet	mogelijk	een	conclusie	te	trekken.	

Gezien	de	vrijwel	identieke	bruto-opbrengsten	en	gehalten	droge	stof	bij	de	verschillende	
behandelingen,	geven	de	verschillen	in	levering	van	nutriënten	en	sporenelementen	door	de	bodem	
vrijwel	hetzelfde	beeld	als	de	geschetste	verschillen	in	nutriëntgehalten.	Om	deze	reden	is	er	geen	
figuur	opgenomen	van	de	totale	nutriëntlevering	door	de	bodem.	

	

Figuur	18	–	Het	verschil	in	gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	de	suikerbieten	met		 	 					
respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT	ten	opzichte	van	de	referentie.	
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3	 Resultaten	grasland	

3.1	 Opzet	en	uitvoering	
Tabel	2	geeft	informatie	over	de	percelen	waar	waarnemingen	in	seizoen	2016	zijn	uitgevoerd.	De	
informatie	van	de	akkerbouwpercelen	die	lichtgrijs	zijn	aangegeven	kwamen	in	hoofdstuk	2	aan	de	
orde.	

Tabel	5	-	Gegevens	van	de	percelen	waar	in	2016	waarnemingen	zijn	uitgevoerd.	De	perceelnummers	corresponderen	
met	de	nummering	bij	de	beschrijving	van	de	resultaten	in	dit	hoofdstuk.	

Nr.	perceel	 Deelnemer	 Steenmeel	 Gewas	
1	 Migchels	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	

op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	
Zetmeelaardappel	
Rassenproef	met	Festien/Axion/Avarna	

2	 Migchels	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Zetmeelaardappel	

3	 Schrör	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Suikerbiet	

4	 Schrör	 Eénmalig	5	en	10	ton/ha	in	2013		
op	meerdere	vlakken	Basa	Box	en	BIO·LIT	

Zetmeelaardappel	

5	 Zuidema	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Zetmeelaardappel	

6	 Kaput	 Jaarlijks	2	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Suikerbiet	

7	 Alting	 Jaarlijks	1	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Grasland	

8	 Baelde	 Jaarlijks	1	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Grasland	

9	 Migchels	 Jaarlijks	1	ton/ha/jaar	vanaf	begin	2015	
op	afzonderlijke	stroken	Actimin-BT	en	BIO·LIT	

Grasland	

*	Ten	aanzien	van	proefvakindeling:	op	de	percelen	7,	8	en	9	zijn	vlakken	aangelegd	van	0,5	tot	1	ha	groot	bestaande	uit	
een	referentiestrook	en	twee	stroken	met	steenmeel.	

Een	volledige	beschrijving	van	opzet	en	uitvoering	is	opgenomen	in	de	rapportage	van	12	april	2016.	
Paragraaf	1.1	bevat	een	link	naar	dit	rapport.	

3.2	 Perceelnr.	7:	Alting	–	Grasland	

3.2.1	 Monstername	en	analyses	

Op	het	perceel	van	Alting	zijn	in	2016	geen	opbrengstbepalingen	uitgevoerd.	Op	23	september	zijn	
monsters	genomen	voor	de	bepaling	van	de	voederwaarde	en	de	nutriënten	en	sporenelementen	in	
het	gras.	

3.2.2	 Voederwaarde,	nutriënten	en	sporenelementen	

De	laboratoriumanalyses	zijn	weergegeven	in	Bijlage	5.	In	Figuur	18	is	op	basis	van	deze	analyses	
uitgewerkt	hoe	de	voederwaarde	met	de	gesteentemelen	zich	verhoudt	tot	de	voederwaarde	van	de	
referentie.		
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Per	eenheid	product	is	de	voederwaarde	en	het	darmverteerbaar	eiwit	sterk	toegenomen	met	
Actimin-BT.	Met	beide	gesteentemelen	is	de	onbestendige	eiwitbalans	toegenomen,	terwijl	met	
BIO·LIT	ook	het	suikergehalte	veel	hoger	is.		

		 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Op	basis	van	de	laboratoriumanalyses	(Bijlage	5)	is	in	Figuur	20	en	Figuur	21	het	gehalte	nutriënten	
en	sporenelementen	in	het	gras	vergeleken	tussen	de	referentie	en	de	behandelingen	met	
gesteentemeel.	

Nagenoeg	alle	gehalten	zijn	licht	hoger	met	BIO·LIT	en	duidelijk	hoger	tot	sterk	verhoogd	met	
Actimin-BT,	met	name	bij	de	sporenelementen.		

	

	

Figuur	20	–	Gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	het	gras	met	Actimin-BT,	de	referentie	en	het	gras	met	BIO·LIT.	
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Figuur	19	–	De	toename	van	voederwaarde	(VEM),	darmverteerbaar	eiwit	
(DVE),	onbestendige	eiwitbalans	(OEB),	ruw	as,	ruw	eiwit,	suiker	en	ruw	vet	
in	het	gras	met	respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT	ten	opzichte	van	de	
referentie.	
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Figuur	21	–	Het	verschil	in	gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	het	gras	met	respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT	
ten	opzichte	van	de	referentie.	

3.3	 Perceel	nr.	8:	Baelde	–	Grasland	

3.3.1	 Monstername	en	analyses	

Op	het	perceel	van	Baelde	is	begin	september	een	opbrengstbepalingen	uitgevoerd.	Hierbij	is	per	
proefstrook	dezelfde	oppervlakte	gemaaid	en	is	de	opbrengst	gewogen	op	een	weegbrug.	Van	het	
gemaaide	gras	is	per	behandeling	een	mengmonster	samengesteld	en	geanalyseerd	op	
voederwaarde,	nutriënten	en	sporenelementen.	Aangezien	er	enige	tijd	zat	tussen	monstername	en	
het	moment	waarop	het	monster	aan	het	laboratorium	werd	aangeboden,	is	geen	representatief	
beeld	van	de	voederwaarde	verkregen	en	worden	hier	alleen	de	nutriënten	en	sporenelementen	
besproken.	

3.3.2	 Opbrengstbepalingen	

De	resultaten	van	de	opbrengstmetingen	zijn	
weergegeven	in	Figuur	22.	De	opbrengst	in	het	
proefvak	met	BIO·LIT	was	circa	20	%	lager	en	de	
opbrengst	in	het	vak	met	Actimin-BT	20	%	hoger.	
De	betrokken	veehouder	merkte	zelf	op	over	de	
opbrengsten	dat	de	referentiestrook	en	de	strook	
met	Actimin-BT	goed	vergelijkbaar	zijn,	maar	de	
strook	met	BIO·LIT	veel	schraler	was.	 	
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Figuur	22	–	De	opbrengst	van	het	gras	bij	Baelde	bij	het	
maaien	begin	september.	De	cijfers	in	de	balken	geven	de	
opbrengst	op	de	bemonsterde	banen	in	kg	vers	gras.	De	
percentages	boven	de	balken	geven	de	meeropbrengst	weer	
ten	opzichte	van	de	referentie.	
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3.3.3	 Nutriënten	en	sporenelementen	

Op	basis	van	de	laboratoriumanalyses	(Bijlage	5)	is	in	Figuur	23	en	Figuur	24	het	gehalte	nutriënten	
en	sporenelementen	in	het	gras	per	eenheid	droge	stof	vergleken	tussen	de	referentie	en	de	
behandelingen	met	gesteentemeel.	

De	behandelingen	met	Actimin-BT	toont	een	veel	hoger	gehalte	nutriënten	en	sporenelementen.	
Met	name	de	gehalten	sporenelementen	zijn	zeer	sterk	gestegen	ten	opzichte	van	de	referentie.	Met	
BIO·LIT	is	alleen	de	stijging	van	jodium	en	selenium	opvallend,	maar	er	moet	bij	de	vergelijking	in	
aanmerking	worden	genomen	dat	dit	deel	van	het	perceel	volgens	de	deelnemer	schraler	is.		

	

	

Figuur	23	–	Gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	het	gras	met	Actimin-BT,	de	referentie	en	het	gras	met	BIO·LIT.	
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Figuur	24	–	Het	verschil	in	gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	het	
gras	met	respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT	ten	opzichte	van	de	
referentie.	De	verticale	as	is	afgekapt	bij	250	%	ten	behoeve	van	de	
afleesbaarheid	van	kleinere	waarden.	De	levering	van	ijzer	en	kobalt	waren	
respectievelijk	478	en	305	%	hoger	dan	bij	de	referentie.	
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3.4	 Perceelnr.	9:	Migchels	–	Grasland	

3.4.1	 Monstername	en	analyses	

Bij	de	eerste	drie	sneden	is	de	opbrengst	voor	elke	behandeling	afzonderlijk	bepaald	en	is	het	gras	
geanalyseerd	op	voederwaarde,	nutriënten	en	sporenelementen.	De	sneden	zijn	gemaaid	op	26	mei,	
16	juli	en	25	augustus.	De	analysecertificaten	zijn	opgenomen	in	Bijlage	5.	

3.4.2	 Opbrengstbepalingen	

De	droge-stofopbrengsten	zijn	weergegeven	in	Figuur	25.	Bij	de	eerste	snede	is	de	opbrengst	met	
Actimin-BT	iets	hoger	en	de	opbrengst	met	BIO·LIT	iets	lager	dan	de	referentie.	Bij	de	tweede	en	
derde	snede	geven	beide	gesteentemelen	meer	opbrengst	dan	de	referentie.	De	relatieve	
opbrengsten	wisselen	ten	opzichte	van	de	referentie	bij	opeenvolgende	grassneden,	maar	per	saldo	
leveren	beide	gesteentemelen	een	opbrengstverhoging	van	circa	15	%	op.	

	

Figuur	25	–	De	opbrengst	van	het	gras	bij	Migchels.	De	cijfers	in	de	balken	geven	de	 	 	 													
opbrengst	in	kg	droge	stof/ha	weer.	De	percentages	boven	de	balken	geven	de	 	 	 				
meeropbrengst	weer	ten	opzichte	van	de	referentie.	

3.4.3	 Voederwaarde,	nutriënten	en	sporenelementen	

Op	basis	van	de	analyses	van	de	voederwaarde	(Bijlage	5)	en	de	opbrengsten	van	de	sneden	is	voor	
de	totale	jaaropbrengst	uitgerekend	hoe	de	voederwaarde,	darmverteerbaar	eiwit,	de	onbestendige	
eiwitbalans,	ruw	as,	ruw	eiwit,	suiker	en	ruw	vet	in	het	gras	met	gesteentemeel	zich	verhouden	tot	
de	referentie	(Figuur	26).	

Met	zowel	Actimin-BT	als	BIO·LIT	is	de	totale	voederwaarde	die	met	de	eerste	drie	snedes	geoogst	is	
met	circa	20	%	toegenomen.	Het	darmverteerbaar	eiwit	is	met	Actimin-BT	circa	35	%	toegenomen	en	
met	25	%	met	BIO·LIT,	terwijl	ruw	eiwit	licht	is	gestegen	en	de	onbestendige	eiwitbalans	circa	20	%	is	
gedaald.	Suikergehalten	zijn	zeer	sterk	gestegen	met	beide	steenmeelproducten.	In	totaal	levert	het	
gras	circa	75	%	meer	suikers	met	Actimin-BT	en	60	%	meer	met	BIO·LIT.	De	hoeveelheid	ruw	vet	
neemt	licht	toe	met	beide	gesteentemelen.	Opmerkelijk	is	dat	gerapporteerd	wordt	dat	de	
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hoeveelheid	ruw	as	circa	15	tot	20	%	is	gedaald	met	de	gesteentemelen,	terwijl	de	gehalten	
nutriënten	en	sporenelementen	wel	gestegen	zijn	(Figuur	27).		

	

Figuur	26	–	De	totaal	geoogste	voederwaarde	(kilo-VEM),	darmverteerbaar	eiwit	(kilo-DVE),	onbestendige	eiwitbalans	
(kilo-OEB),	ruw	as,	ruw	eiwit,	suiker	en	ruw	vet	in	het	gras	van	de	eerste	drie	sneden	met	respectievelijk	Actimin-BT	en	
BIO·LIT	ten	opzichte	van	de	referentie.	De	percentages	boven	de	balken	geven	het	verschil	ten	opzichte	van	de	referentie	
weer.		

	

Figuur	27	–	Gehalten	nutriënten	en	sporenelementen	in	het	gras	met	Actimin-BT	,	de	referentie	en	het	gras	met	BIO·LIT.	

Op	basis	van	de	laboratoriumanalyses	(Bijlage	5)	is	in	Figuur	27	en	Figuur	28	het	gehalte	nutriënten	
en	sporenelementen	in	het	gras	per	eenheid	droge	stof	vergleken	tussen	de	referentie	en	de	
behandelingen	met	gesteentemeel.	

De	behandelingen	met	beide	gesteentemelen	tonen	hogere	gehalten	en	een	hogere	totale	
nutriëntlevering	voor	de	hoofdnutriënten	en	mangaan	en	molybdeen.	Bij	de	overige	geanalyseerde	
sporenelementen	zijn	de	gehalten	en	de	totale	levering	door	de	bodem	met	de	gesteentemelen	lager	
dan	bij	de	referentie.	
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Figuur	28	–	Het	verschil	in	levering	van	nutriënten	en	sporenelementen	met		 	 	 					
respectievelijk	Actimin-BT	en	BIO·LIT	ten	opzichte	van	de	referentie.	
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4	 Discussie	en	aanbevelingen	

4.1	 Discussie	
De	resultaten	en	ervaringen	in	het	project	geven	aanleiding	tot	het	trekken	van	voorlopige	
conclusies.	Opstellers	schrijven	hier	bewust	‘voorlopige’	omdat	het	een	demonstratieproject	betreft	
dat	beperkt	was	in	tijd	en	middelen,	terwijl	veranderingen	in	de	bodem	veelal	tijd	vragen.	De	
resultaten	van	het	project	ondersteunen	evenwel	de	hypothesen	over	de	belangrijke	functies	die	
mineralen	(zie	Hoofdstuk	1	voor	een	definitie)	in	de	bodem	vervullen.	Waarnemingen	zijn:	

1. Steenmeel	blijkt	voor	vrijwel	alle	gewassen	uit	het	Veenkoloniale	bouwplan	positieve	
resultaten	op	te	leveren.	Bij	aardappelen,	tarwe,	gerst,	mais	en	grasland	werden	in	
voorgaande	seizoenen	al	zowel	kwantitatief	als	kwalitatief	betere	opbrengsten	gerealiseerd.	
Voor	bieten	was	op	basis	van	eerdere	seizoenen	het	beeld	niet	duidelijk.	De	resultaten	van	
dit	jaar	bevestigen	dat	de	positieve	ontwikkeling	doorzet	voor	aardappelen	en	grasland	en	
lijken	te	bevestigen	dat	bieten	een	wisselend	beeld	oplevert	bij	het	gebruik	van	
gesteentemeel.	Echter,	op	basis	van	de	resultaten	van	dit	jaar,	kan	wel	voorzichtig	de	
hypothese	worden	geformuleerd	dat	bieten	de	nutriënten	wel	opnemen	maar	dat	dit	leidt	
tot	meer	loof	en	loof	met	hogere	gehalten	nutriënten	en	sporenelementen.	Granen	en	mais	
maakten	dit	jaar	geen	onderdeel	uit	van	het	bouwplan	op	de	demopercelen,	zodat	hierover	
geen	aanvullende	conclusies	kunnen	worden	getrokken.	 	

2. In	opeenvolgende	jaren	lijkt	gesteentemeel	op	opeenvolgende	gewassen	op	een	veld,	met	
uitzondering	van	bieten,	positieve	resultaten	op	te	leveren.	In	het	algemeen	blijkt	dat	
Actimin-BT	hierbij	beter	‘scoort’	dan	BIO·LIT.	

3. De	over	het	algemeen	betere	resultaten	met	Actimin-BT	dan	met	BIO·LIT	kunnen	vanuit	de	
mineralogie	verklaard	worden.	Het	ligt	namelijk	in	de	lijn	van	de	verwachting	dat	
steenmeelproducten	een	groter	en	sneller	positief	effect	hebben	op	opbrengsten	en	
gewasinhoud	naarmate	ze	een	hoger	gehalte	verweerbare	mineralen	en	sporenelementen	
bevatten.	De	snelheid	van	verweren	en	de	ontwikkeling	van	de	bodembiologie	spelen	hierbij	
een	rol.	

4. Op	het	perceel	waar	begin	2013	eenmalig	twee	verschillende	steenmeelproducten	zijn	
opgebracht,	valt	op	dat	in	het	vierde	jaar	het	steenmeel	dat	in	de	eerste	jaren	achterbleef	
(Basa	Box)	inmiddels	bijtrekt	en	vergelijkbaar	presteert	met	het	andere	steenmeel	op	het	
perceel	(BIO·LIT).	In	de	nutriëntlevering	is	het	zelfs	beter.	

5. De	trend	waarbij	met	gesteentemeel	hogere	eiwitgehalten,	zetmeelgehalten	en	
suikergehalten	worden	gemeten,	zet	ook	in	2016	door.	

6. Op	het	grasland	lijken	de	resultaten	in	het	tweede	jaar	van	aanwending	tot	nog	betere	
resultaten	te	leiden	dan	in	het	voorafgaande	jaar.	Niet	alleen	zien	we	nu	hogere	
eiwitgehalten	en/of	meer	suikers,	maar	ook	de	voederwaarde	neemt	nu	toe,	terwijl	
onbestendige	eiwitten	over	het	algemeen	afnemen.	
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7. Een	opvallend	aspect,	wanneer	de	data	van	de	afgelopen	jaren	wordt	bekeken,	is	dat	de	
fosfaatopname	door	de	gewassen	in	het	algemeen	duidelijk	hoger	is	op	met	gesteentemeel	
behandelde	perceelgedeelten.	Dit	is	opmerkelijk,	aangezien	gesteentemelen	geen	of	weinig	
fosfor	bevatten.	Blijkbaar	worden	er	secundaire	biologische	en/of	chemische	processen	in	
gang	gezet.	

8. Uit	de	analyses	van	nutriënten	en	sporenelementen	in	de	gewassen	en	de	oogstopbrengsten,	
blijkt	dat	steenmeel	over	het	algemeen	leidt	tot	een	hogere	nutriëntlevering	per	hectare.		

9. De	waarneming	bij	punt	3	en	de	analyses	genoemd	bij	punten	6	en	7	bevestigen	dat	een	
benadering	uitsluitend	op	basis	van	de	chemische	bulksamenstelling	ontoereikend	is	om	de	
levering	van	nutriënten	en	sporenelementen	uit	gesteentemeel	te	voorspellen.2		

4.2	 Aanbevelingen	
Herstellen	van	de	bodemvitaliteit	kost	geld,	dient	het	belang	van	de	agrarisch	ondernemer,	maar	
dient	ook	maatschappelijke	belangen	(zie	Figuur	29).	Het	uitmijnen	van	de	bodem	gedurende	vele	
decennia	veroorzaakt	in	toenemende	mate	problemen.	Het	project	toont	aan	wat	mogelijk	is,	terwijl	
hierbij	slechts	verbetering	van	de	mineralogie	aan	de	orde	was.	Wat	wordt	mogelijk	als	de	natuurlijke	
samenwerking	tussen	mineralogie	en	biologie	wordt	geoptimaliseerd?	De	recente	publicatie	op	
Nature	Communications	en	het	rapport	van	de	TCB,	waar	in	het	eerste	hoofdstuk	aan	wordt	
gerefereerd,	geven	een	duidelijke	aanwijzing	in	welke	richting	oplossingen	liggen.	

In	de	eindrapportage	van	het	steenmeelproject	in	de	Veenkoloniën	d.d.	12	april	2016	zijn	
aanbevelingen	opgenomen	die	ook	nu	nog	actueel	zijn.	Opstellers	volstaan	hier	met	de	volgende	
oproep	aan	de	verschillende	actoren	om	hun	verantwoordelijkheid	te	nemen.	Belangrijke	aspecten	
daarin	zijn	voor:	

1. Onderzoekers:	maak	een	kosten-batenanalyse	tussen	gangbare	landbouw	en	een	natuurlijke	
vorm	van	landbouw	en	neem	daarin	alle	aspecten	mee	die	beïnvloed	worden;	ook	aspecten	
die	nu	niet	in	de	kostprijs	worden	meegenomen.	Figuur	29	geeft	een	eerste	aanzet	van	de	
verschillende	aspecten	die	van	belang	zijn.		

2. Politiek:	als	voorbeeld;	maak	werk	van	de	oproep	in	Nature	van	emeritus-hoogleraar	aan	de	
Wageningen	Universiteit,	Frank	Berendse	
http://www.nature.com/nature/journal/v543/n7645/full/543315a.html.	Prof.	Berendse	pleit	
hierin	voor	het	invoeren	van	een	progressieve	belasting	op	kunstmest,	gewasbescherming	en	
geïmporteerd	veevoer	met	het	doel	de	werkelijke	kosten	van	vervuiling	en	het	verlies	aan	
biodiversiteit	door	te	berekenen	in	de	(consumenten)prijzen.	Zie	ook	het	bericht	hierover	in	
Nieuwsbrief	AgriHolland	d.d.	16	maart	2017	(zie	Bijlage	6).		

3. Ketenpartijen:	maak	het	in	uw	eigen	belang	voor	primaire	producenten	mogelijk	om	de	
kosten	van	duurzaam	bodembeheer	door	te	berekenen.	

																																																													
2	De	in	de	Veenkoloniën	gebruikte	steenmeelproducten	zijn	inmiddels	allemaal	opgenomen	in	de	steenmeellijst	
die	in	een	ander	project	werd	samengesteld.	Op	deze	lijst	is	onder	meer	op	basis	van	mineralogie	en	
laboratoriumproeven	de	te	verwachten	levering	van	nutriënten	en	sporenelementen	op	korte	termijn	en	op	
langere	termijn	weergegeven	van	in	Nederland	verkrijgbare	steenmeelsoorten	waarvan	inmiddels	voldoende	
analysegegevens	openbaar	zijn	(www.steenmeel.info/steenmeellijst).	



	

														 																																															 											 	
35	

4. Agrarisch	ondernemers:	ga	in	uw	eigen	belang	direct	aan	de	slag	met	de	reparatie	van	de	
bodemmineralogie.	Uw	bedrijf	zal	op	termijn	beter	renderen.	

Om	een	beeld	te	schetsen	geeft	onderstaande	figuur	indicatief	de	relatie	in	tijd	en	meetbaarheid	van	
de	aspecten	waarop	een	mineralogisch	vitale	bodem	met	een	goed	functionerend	bodemleven	en	
een	goed	gehalte	aan	kwalitatief	hoogwaardige	organische	stof	doorwerkt.	De	figuur	maakt	een	
uitsplitsing	naar	de	private	en	maatschappelijke	baten.	

	

Figuur	29	–	Aspecten	waarop	een	mineralogisch	vitale	bodem	met	een	goed	functionerend	bodemleven	en	voldoende	
kwalitatief	hoogwaardige	organische	stof	invloed	heeft.	Voor	elk	aspect	is	indicatief	de	relatie	met	de	factor	tijd	en	de	
factor	meetbaarheid	weergegeven,	alsmede	of	het	een	privaat	(zwart)	of	een	maatschappelijk	belang	(groen)	betreft.		

Relaties	tussen	de	verschillende	effecten	in	bovenstaande	figuur	kunnen	met	de	volgende	
voorbeelden	worden	geïllustreerd.	

Het	toepassen	van	een	geschikt	gesteentemeel	in	mest	zorgt	onder	meer	voor	een	verminderde	
vervluchtiging	van	stikstof	en	een	betere	benutting	ervan,	waardoor	tevens	de	luchtkwaliteit	
verbetert.	Bovendien	zorgt	het	gesteentemeel	voor	een	verhoogde	binding	van	organische	stof.	Door	
het	beschikbaar	komen	van	de	noodzakelijke	(sporen)elementen	uit	het	bijgemengde	steenmeel	kan	
ook	de	bodembiologie	zich	beter	ontwikkelen	wat	een	positief	effect	heeft	op	bijvoorbeeld	het	
gehalte	stabiele	organische	stof	in	de	bodem	en	de	nutriëntenrijkdom	van	gewassen.	Dit	vervolgens	
werkt	door	in	de	kwaliteit	van	voedsel	en	op	de	lange	termijn	in	verbetering	van	de	volksgezondheid.	

Bij	verwering	van	gesteentemeel	wordt	CO2	vastgelegd.	Dit	principe	is	beschreven	in	het	eindrapport	
van	het	Veenkoloniale	steenmeelproject	(zie	par.	1.1).	Uitgaande	van	een	gemiddelde	toepassing	van	
1,5	ton	steenmeel	per	hectare	per	jaar	en	een	beschikbaar	areaal	in	de	Veenkoloniën	van	80.000	ha,	
bedraagt	de	potentie	voor	CO2-vastlegging	ruim	vijftienduizend	ton	per	jaar.	Dit	is	voldoende	voor	
bijvoorbeeld	de	compensatie	van	141,6	miljoen	autokilometers.		
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CO2	wordt	daarnaast	vastgelegd	in	het	op	termijn	verhoogde	gehalte	organische	stof	in	de	bodem.	
Ook	vermindert	de	uitstoot	van	CO2	bij	een	integrale	benadering	van	de	bodem	door	verminderd	
kalkgebruik,	omdat	kalk	na	toepassing	400	kg	CO2	per	ton	kalk	emitteert.	Bovendien	neemt	de	CO2-
uitstoot	af	als	gevolg	van	verminderd	gebruik	van	fossiele	brandstof	bij	de	productie	van	
gesteentemeel	ten	opzichte	van	kunstmest	en	is	naar	verwachting	minder	(kunstmest	nodig	door	een	
verbeterde	stikstofbenutting	als	gevolg	van	gebruik	van	gesteentemeel.	

	 	



	

														 																																															 											 	
37	

Bijlage	1	 Samenvatting	resultaten	2013	t/m	2015	
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PRAKTIJKTESTEN
Carpay ging samen met Harrie 
Eckhardt en Gino Smeulders 
(biogeoloog) op zoek naar telers 
die hun nek durven uit te steken 
voor het aanleggen van proefvel-
den waar steenmeel ingestrooid 
mocht worden. Harm Migchels en 
Henk Schrör gaven – samen met 
zes andere deelnemers - gehoor 
aan die oproep. Schrör deed dit 
vier jaar geleden al, Migchels is 
vorig jaar gestart met het instrooi-
en van steenmeel. Zijn gemengde 
bedrijf in het Groningse Onstwedde 
bestaat uit 130 hectare akkerbouw. 
Het perceel fabrieksaardappelen is 
12,5 hectare en daarvan is drie hec-
tare ingestrooid met steenmeel. Elk 
plot is ingezaaid met een verschil-
lend ras: Festien, Avarna en Axion. 
Festien heeft een hoog eiwitgehal-
te, Axion in verhouding laag. De 
plots hebben vroeg in het voorjaar 
al steenmeel (Actimin & Biolit, red.) 
gehad. Het was een heel gepuzzel 
om de drie aardappelrassen goed 
in de plots te krijgen: “We zitten 
hier met verschillende zandgron-
den: van vrij schraal, naar ijzerhou-
dend naar zeer goede zandgron-
den. Natuurlijk neem je een risico, 
maar het is niet onaanvaardbaar. 
Het is te overzien. Het is niet zoals 
met spuiten: dat je niet zeker weet 
of de dosering goed is. Eigenlijk 
kan je hierbij niks verkeerd doen.”

“TWINTIG PROCENT MEER OP-
BRENGST DANKZIJ STEENMEEL”
Al snel werd duidelijk dat het steen-
meel zorgde voor een duidelijk 
merkbaar verschil in de opbrengst. 
“Ten opzichte van vorig jaar heb 
ik in totaal tien ton meer geoogst. 
We hadden twintig procent meer 

opbrengst van onze zomergerst 
ten opzichte van de strook zon-
der steenmeel. Ook hadden we 
twee volle procenten meer eiwit 
in de zomergerst. Omdat er in de 
gerst meer eiwit gerealiseerd werd 
hebben we gekeken of het mogelijk 
was om een proef met fabrieks-
aardappelen neer te leggen, waar 
dat eiwiteffect ook meetbaar is.”

Wanneer is Migchels tevreden 
over de proef: “Vooropgesteld: 
Een proef slaagt altijd, alleen het 
resultaat zou best kunnen dat je 
dat niet aanstaat. Maar als we een 
goede opbrengst hebben geoogst 
waarin een significant verschil qua 
eiwit meetbaar is, dan ben ik een 
tevreden man. Dan hebben we 
aangetoond dat steenmeel werkt. 
Er is nog niemand die dit doet: er 

moet één gek zijn die dit doet, nou 
laat ik die gek dan maar zijn”, aldus 
Migchels. “Ik wil best een keer voor-
oplopen, als de rest maar volgt.”

Migchels wil benadrukken dat je 
met extra aandacht voor de bodem 
meer kunt bereiken: “Het mooiste 
voorbeeld was dit voorjaar de ooie-
vaars die bij mijn buurman op het 
nest zitten. Die kwamen elke dag 
foerageren bij mij op het stuk waar 
steenmeel in ligt: dat stuk moet dus 
bulken van het bodemleven. Dat 
zegt volgens mij genoeg.”

AKKERBOUWER SCHRÖR: 
“STEENMEEL WERKT GOED OP DE 
GRONINGSE ZANDGRONDEN”
Ook Henk Schrör uit Musselkanaal 
is overtuigd van het nut om steen-
meel te strooien: “De zandgronden 
kwamen iets te kort qua mineralen. 
Ik heb geprobeerd dit met com-

post op te vangen. Dat werkte 
ook goed, maar toch wilde ik deze 
proef ook eens proberen. Het was 
voor mij echt een sprong in het 
diepe.” Al snel bleek zijn keuze voor 
steenmeel te renderen: “Vorig jaar 
hebben we de aardappels gewo-
gen. De velden waarop Actimin was 
gestrooid leverden acht procent 
meer op dan het referentiemoment. 
De velden waar Biolit ingestrooid 
was, kwamen twee procent hoger 
uit. Dat is wel hoger, maar geen 
aanwijsbaar steenmeel-effect. 
Dat kan ook het gevolg van veel 
tarra zijn. Maar de acht procent bij 
Actimin is substantieel meer. 

Hoewel de kosten van steenmeel 
heel hoog liggen, valt er toch een 
goede winstmarge op te behalen. 
Mede omdat er niet direct aan-
gepaste mechanisatie nodig is en 
de loonwerkers aangeven dat het 
land waar steenmeel in ligt gemak-
kelijker te bewerken valt. Schrör: 
“Als de opbrengst structureel acht 
procent hoger wordt, dan kunnen 
de kosten voor het aankopen en 
uitrijden van steenmeel er  gemak-
kelijk uit.”

HARM MIGCHELS: “IK GA VOL-
GEND JAAR WEER STEENMEEL 
STROOIEN” 
Migchels heeft in totaal zes ton 
steenmeel gestrooid op zijn drie 

Oogstperiode

VOORWOORD

We zitten middenin de oogst-
periode. Een drukke tijd die 
veel van ons vergt, tegelijker-
tijd is het ook de periode 
waarin we na moeten denken 
over grondbewerking na de 
oogst, bewaarstrategieën tij-
dens het inschuren en behoud 
van de bodemstructuur. 

In deze editie van Innovatie & 
Ondernemen laten wij telers 
aan het woord die zich onder-
scheiden op het gebied van 
gewasbescherming, inzet van 
bodemverbeteraars en praten 
we met de enige innovatie-
socioloog in de landbouw-
sector over de toekomst van 
onze branche. Ook volgen 
we het project kansrijke 
eiwitgewassen, waarbij BO 
Akkerbouw in samenwerking 
met het Louis Bolk instituut 
een herintroductie van de 
peulvrucht in Nederland  
probeert te realiseren.

Allemaal ontwikkelingen die 
de sector drastisch kunnen 
veranderen, die dus ook 
invloed zullen hebben op 
de toekomstige dagelijkse 
bedrijfsvoering en op de 
managementkeuzes voor de 
individuele akkerbouwer. 

Tussen alle oogstperikelen 
door proberen wij hiermee 
inzicht te geven in de ontwik-
kelingen op korte en lange 
termijn. Soms is het goed 
om even niet stil te staan 
bij opbrengstverwachtin-
gen, prijsontwikkelingen en 
oogstomstandigheden. De 
blik verruimen en de langere 
termijn voor ogen houden. Het 
blijft een moeilijk gegeven, 
want het toekomstbeeld wordt 
nou eenmaal bepaald door de 
resultaten van nu. 

Onze vaste rubriek ‘Actuele 
Akkervraag’ ontbreekt dan 
ook niet in deze uitgave. 
Hierin beschrijven we een 
probleem waar u als teler 
momenteel op kunt stuiten. 
Teeltadviseurs van Delphy 
geven in dit stuk gratis advies 
om u als akkerbouwer in deze 
drukke tijd enigszins op weg 
te helpen. 

Op weg naar een succesvolle 
oogst nu en in de toekomst. 

Met agrarische tekstgroeten,

Richard Bender – 
Eindredacteur 

DOSSIER: 
BODEMBEHEER

STEENMEEL: 

“ Twintig procent 
meer opbrengst 
in de zomergerst”

Bert Carpay (links) bekijkt samen met Gino Smeulders (rechts) de gewasgroei bij Harm Migchels (midden).

“ EEN PROEF 
SLAAGT ALTIJD, 
ALLEEN HET 
RESULTAAT 
KAN JE NIET 
AANSTAAN”

Bert Carpay richt zich met Carpay Advies op de duurzame 
minerale vruchtbaarheid van de bodem in de agrarische sector. 
Bodemmineralen vormen volgens Carpay de kapstok voor tal 
van nuttige processen. Een jaar of tien geleden kwam Bert voor 
het eerst in aanraking met steenmeel. In een conversatie met 
een professor van de universiteit van Utrecht besprak hij de 
rol die steenmeel zou kunnen hebben bij het binden van CO2. 
Verdere verdieping in het onderwerp leidde tot een verrassende 
conclusie: “Ons vielen de schellen van de ogen toen we zagen 
welke mogelijkheden er zijn door steenmeel toe te passen als 
bodemverbeteraar.”
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goed toen de mineralogische 
vitaliteit van de bodem nog op 
orde was. In de tachtig jaar daarna 
is die naar beneden gekacheld. We 
hebben iets uit de bodem gehaald 
wat we niet hebben teruggevoerd, 
dus dat moeten we nu herstellen. 
Het belangrijkste is dat er een ge-
sprek komt tussen de bemestings-
deskundige, de bodemdeskundige, 
de geoloog en de bioloog. Alleen 
gezamenlijk kunnen we verder 
komen.”

BESPAREN IN BEMESTINGS-
KOSTEN EN OP BESTRIJDINGS-
MIDDEL
Henk Schrör ziet naast hogere 
inkomsten ook nog andere voorde-
len. Een eenvoudiger bemestings- 
en gewasbeschermingsprogramma 
moet een deel van de kosten 
terughalen. Maar vooral de bodem-
gesteldheid op de langere termijn 
ziet hij als een groot voordeel: “De 
kans dat ik van proefveld naar een 
volledig perceel met steenmeel ga 
is vrij groot.” 

MEER INFORMATIE OVER HET 
GEBRUIK VAN STEENMEEL ALS 
BODEMVERBETERAAR?
www.steenmeel.info 
óf
Bert Carpay - Carpay Advies 
www.carpay-advies.nl 
E-mail: info@carpay-advies.nl 
Tel. 06 - 27060889

hectare per jaar. Gino Smeulders: 
“Wij doen het op een verantwoorde 
manier. Inmiddels zijn we met PPO 
in overleg om samen te werken. 
Men ziet nu gelukkig in dat we 
complementaire kennis hebben. 

Wat is er mooier dan samenwer-
ken? Gelukkig zijn er mensen als 
Harm en Henk die daadwerkelijk 
verandering teweeg willen brengen. 
We kunnen dat niet alleen, de sec-
tor moet het zelf willen en daarbij 
is de samenwerking met PPO erg 
belangrijk.”

MINERALOGISCHE VITALITEIT 
HERSTELLEN
Volgens Carpay zijn we in de begin-
jaren van de vorige eeuw een sleu-
tel kwijtgeraakt, die we niet meer 
terug konden vinden. Steenmeel 
is volgens hem de methode om de 
bodem van het slot te halen: “In 
de huidige landbouwwetenschap 
ontbreekt vanuit de bodem gerede-
neerd mineralogische kennis. In 
de jaren ’30 van de vorige eeuw is 
de laatste Wageningse ingenieur 
gepromoveerd op het vak agro-
geologie. Daarna heeft kunstmest 
het overgepakt. Kunstmest werkte 

BODEMLEVEN
Carpay gaat zich de komende 
tijd vooral richten op een stukje 
bewustwording onder de akker-
bouwers. Volgens hem kost het na-
melijk erg veel tijd om het bestaan-
de denkpatroon te doorbreken: 
In zijn algemeenheid is het voor 
mensen moeilijk om te veranderen. 
Mensen pakken het bekende pad: 
wat ik vorig jaar gekocht heb aan 
bemesting, dat doe ik nu weer. Om 
te veranderen heb je een bepaalde 
drive nodig.”
Carpay hoopt dankzij de proef-
velden bij telers als Migchels en 
Schrör wel investeerders te kunnen 
aantrekken: “Iets dat werkt, vindt 
zijn weg wel. Daar ben ik van 
overtuigd. Wij spreken nu met PPO 
en LTO om dit project verder uit 
te bouwen. Daar is uithoudings-
vermogen en geduld voor nodig. Ik 
doe dit omdat ik het belang zie. De 
landbouw gaat dat ook wel zien. 
Het kantelpunt is vlakbij. Alleen 
de mens reageert traag omdat we 
gewoontedieren zijn en graag het-
zelfde blijven doen als in voorgaan-
de jaren.”

De initiatiefnemers laten zich 
hierdoor echt niet ontmoedigingen: 
“Innoveren gaat per definitie via 
teleurstellingen”, zo stelt Carpay 
nuchter. Inmiddels zijn de man-
nen door de wol geverfd als het 
gaat om steenmeel toepassen als 
bodemverbeteraar. De vuistregel 
die Carpay en zijn team hanteren 
voor de akkerbouw is twee ton per 

is ruller, het vocht kan beter weg. 
Een plek die in de afgelopen jaren 
steeds nat stond, is zelfs in het 
natte voorjaar droog gebleven.” 
Ook Schrör ziet een duidelijke ver-
betering in zowel zijn bodem als de 
gewassen. “De stand van het gewas 
waar Actimin in zit, is op de lijn af 
een stuk hoger en heeft veel meer 
bladhoeveelheid.”
De opbrengst van de suikerbieten 
zal dankzij de inbreng van steen-
meel dit jaar naar verwachting ook 
hoger zijn: “De verwachting is dat 
de opbrengst en het suikergehalte 
hoger uitvallen dan in andere jaren.”

proefveldjes. “Dat kost een paar 
centen, maar deze man gaat er de 
komende jaren mee door. We doen 
het nu voor het tweede jaar en ik 
weet nu al dat ik het volgend jaar 
weer ga doen. Ik ben zelfs al zo ver 
dat ik het Actimin ook ga strooien 
in de boxen bij de koeien, dus ook 
via die routing komt het terug op 
het land.” 

“HET VOCHT KAN OOK BETER 
WEG”
Hij vervolgt: “Ik merk nu gewoon 
dat er een betere verwerking van 
de grond mogelijk is. Ook onze 
loonwerker merkt het: de grond 

Henk Schrör toont het verschil in groei in de bieten. Rechts de bieten waar steenmeel is ingestrooid, links het onbehandelde perceel.

De bodemkwaliteit op de steenmeel-percelen is sterk verbeterd.

“ INNOVEREN GAAT 
PER DEFINITIE 
VIA TELEUR-
STELLINGEN”
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Eurofins Agro signaleert veel 
graslandpercelen met zwaveltekort 
De helft van de graslandpercelen heeft op dit moment te weinig zwavel beschikbaar voor het 
gewas. Dat blijkt uit de resultaten van de Vers GrasChecks die in de periode maart tot half 
mei zijn uitgevoerd door Eurofins Agro. Het gras bevat in 50% van de analyses minder dan 3 
gram zwavel per kilogram droge stof. De omstandigheden voor het bodemleven, en dus voor 
het vrijkomen van zwavel door het afbreken van organische stof en mest, zijn dit voorjaar niet 
gunstig. Zwavel is bovendien zeer uitspoelingsgevoelig.  
 
Melkveehouders doen er volgens Eurofins Agro verstandig aan om nog voor de tweede snede 
zwavel bij te bemesten. Een tekort aan zwavel kan tot 20% aan grasopbrengst kosten. Een 
zwaveltekort kan ook zorgen voor een verminderde voeropname en productie als gevolg van 
verminderde microbiële activiteit in de pens. Andere symptomen die kunnen worden 
waargenomen zijn een dof haarkleed, 'speekselen' en vochtige ogen. Het advies luidt al jaren 
om in ieder geval op zand- en kleigronden voor de eerste en tweede snede zwavelhoudende 
meststoffen te gebruiken. Ook op veengronden is dit vaak belangrijk. Via een bemesting kan 
het tekort gemakkelijk worden opgeheven. 
 
bron: Eurofins Agro, 25/05/16 
 

(Opmerking Carpay Advies: nutriënten in steenmeel - waaronder zwavel – spoelen niet uit.) 

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=181237&prn=1
http://www.agriholland.nl/maf.html
http://www.agriholland.nl/socmed.html?m=l&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id%3D181237&text=In+het+AgriHolland+Nieuws:+Eurofins+Agro+signaleert+veel+graslandpercelen+met+zwaveltekort;+zie:
http://www.agriholland.nl/socmed.html?m=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id%3D181237&text=In+het+AgriHolland+Nieuws:+Eurofins+Agro+signaleert+veel+graslandpercelen+met+zwaveltekort;+zie:
http://www.agriholland.nl/socmed.html?m=f&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id%3D181237&text=In+het+AgriHolland+Nieuws:+Eurofins+Agro+signaleert+veel+graslandpercelen+met+zwaveltekort;+zie:
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Steenmeel repareert 
een versleten bodem

MET het gebruik van steenmeel 
in de akkerbouw zijn opmerke-
lijke resultaten gehaald. Dat 
blijkt uit een steenmeelproject 

dat in het kader van het netwerk ‘Agenda 
voor de Veenkoloniën’ is uitgevoerd.

In het driejarig demonstratieproject 
dat op akkerbouwbedrijf Schrör in Mus-
selkanaal (Gr.) is aangelegd, bleek dat de 
zetmeelaardappelen na toediening van 
BIO-LIT steenmeel een 13 procent hoge-
re veldopbrengst gaven en de zetmeelop-
brengst 7 procent hoger was dan van het 
onbehandelde deel. Ook toont het pro-
ject dat de resultaten de eerste jaren na 
toedienen niet eenduidig zijn.

Het project in Musselkanaal is in 2013 
gestart met een eenmalige toediening 
van de steenmeelsoorten Basa Box en 
BIO-LIT op een paar stroken binnen een 

In 2015 is ook nog een zogenoemd 
overbruggingsproject uitgevoerd. Daarin 
zijn de soorten BIO-LIT en Actimin-BT op 
vier akkerbouwpraktijkpercelen vergele-
ken met onbehandeld. Van ieder product 
is de voorgaande herfst 2 ton per hectare 
toegediend. Op twee percelen zijn zet-
meelaardappelen geteeld, op de andere 
twee zomergerst.

Bij een van de zetmeelaardappelperce-
len was bij BIO-LIT de kilo-opbrengst  
2 procent lager en was het zetmeelgehal-
te gelijk aan de referentie. Het andere 
perceel gaf een 1 procent hogere op-
brengst en een 1 procent lager zetmeel-
gehalte. Het proefdeel met Actimin-BT 
leverde op beide percelen zowel een ho-
gere kilo- als zetmeelopbrengst.

De zomergerst leverde op beide perce-
len zowel bij de steenmeelsoorten BIO-
LIT als Actimin-BT een hogere opbrengst 
en een hoger eiwitgehalte.

Terugvaljaar
Het valt projectbegeleider Bert Carpay 
mee dat de balans in het eerste jaar na 
toepassing al naar de goede kant door-
slaat. De ervaring is dat het eerste jaar na 
toediening de opbrengsten soms dalen. 

In een Veenkoloniaal bouwplan heeft steenmeel 
een positieve invloed op de gewasopbrengst en 
kwaliteit. Dat blijkt uit demonstratieprojecten.

a k k e r b o u w

perceel zandgrond. Van beide producten 
is toen een strook met 5 en een strook 
met 10 ton product per hectare aange-
legd. Het eerste jaar na toediening, 2013, 
zijn hier suikerbieten op geteeld. De 
steenmeelstroken deden het wisselend, 
het eerste jaar meestal minder dan de  
referentie. Wel was de winbaarheid van 
de suiker in de proefstroken hoger.

Het tweede jaar stonden er zet-
meelaardappelen op het perceel. Zoals 
hiervoor genoemd gaven de BIO-LIT 
stroken een hogere opbrengst. De stro-
ken met Basa Box bleven daarentegen 
ten opzichte van onbehandeld zo’n 3 pro-
cent achter in opbrengst.

Het derde jaar is op het perceel winter-
tarwe geteeld. In alle objecten gaf de tar-
we een hogere opbrengst met hogere ei-
witgehaltes ten opzichte van de referentie.

Steenmeel is een verzamel-
naam voor gemalen vulka-
nisch gesteente. Het product 
wordt via mijnbouw gewon-
nen en wordt normaliter ge-
bruikt als grondstof voor de 
industrie en in de bouw en 
wegenbouw. 

Steenmeel is onverweerd 
 gesteente dat alle elementen 
die bij de vorming van het 
gesteente aanwezig waren 
nog bevat: een cocktail aan 
nutriënten en sporenelemen-
ten. Het idee achter steen-
meel is dat bodems verslijten 

door de verwering van mine-
ralen. Daardoor komen be-
paalde elementen steeds 
minder in de bodem voor en 
dus ook minder voor de plant 
beschikbaar. Met de aanvoer 
van steenmeel komen weer 
verse mineralen in de bodem 
die weer kunnen verweren en 
zo de voorraad aanvullen.

Niet iedere steenmeel is 
geschikt voor toepassing in 
de landbouw. Een bruikbaar 
steenmeelproduct bestaat 
minimaal voor de helft uit 
 mineralen die onder de gege-
ven bodemcondities met 

hulp van bodembiologie kun-
nen verweren tot voor de 
plant beschikbare nutriënten. 
De term mineraal is hier ge-
bruikt in de geologische be-
tekenis. De definitie van een 
mineraal is hier een chemi-
sche verbinding met een kris-
talstructuur gevormd door 
geologische processen. Van 
deze mineralen zijn er tiental-
len soorten, zoals albiet, illiet, 
chloriet, kaliveldspaat etc. 
Nutriënten zijn plantenvoe-
dingsstoffen zoals K, Ca, P, S 
en Mg die bij de verwering 
van mineralen vrijkomen.

Steenmeel is gemalen vulkanisch gesteente
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Fijngemalen steenmeel kan met een gewo-
ne kalkstrooier over het perceel verdeeld 
worden. Het idee is om jaarlijks 1 tot 2 ton 
per hectare toe te dienen.

Carpay geeft hiervoor als verklaring dat 
steenmeel het bodemleven stimuleert. 
Om te kunnen groeien, concurreert dat 
op korte termijn op nutriënten met het 
gewas. Op wat langere termijn komen 
deze voedingsstoffen weer beschikbaar 
voor de plant.

Het positieve effect van steenmeel 
komt volgens Carpay door de manier 
waarop de nutriënten uit het product 
 beschikbaar komen voor de plant. In 
 tegenstelling tot nutriënten uit gangbare 
bemesting, die aan de plant opgedron-
gen worden, regelt de plant zelf met tus-
senkomst van het bodemleven welke en 
hoeveel voedingsstoffen er voor hem be-
schikbaar komen.

Hoe het precies werkt, is niet duidelijk, 
maar telers die proefstroken aanleggen 
zien en meten positieve effecten op de 
gewasopbrengsten. Steenmeel lijkt het 
meest kansrijk op de mineralogisch ar-
mere gronden, zoals de zand en veen-
gronden. De demoprojecten zijn dan ook 
in deze gebieden aangelegd.

Zeer fijn gemalen basalten of fonolie-
ten, zoals gebruikt in het project in de 
Veenkoloniën, leveren veel spoor- en 
hoofdelementen en spelen volgens Car-

pay een belangrijke rol bij opbouw van 
organische stof en pH-stabilisatie. Het 
zijn juist deze bodemdeeltjes die door 
verwering uit de bodem zijn verdwenen 
en die met dit type steenmeel worden 
aangevuld.

Zo als het nu lijkt, is de eerste jaren 
een gift van 2 ton per hectare voldoende 
om een basis te leggen. Daarna is de 
vuistregel om jaarlijks een ton per hecta-
re toe te dienen om het effect te behou-
den. Steenmeel wordt door leveranciers 
voor € 200 tot € 350 per ton in big bags 
op het erf geleverd. Het product kan met 
een gewone kalkstrooier over het perceel 
verdeeld worden. Het advies is om het 
steenmeel al in de herfst op het perceel 
te brengen, zodat het met de grondbe-
werkingen ingewerkt wordt. Het bodem-
leven kan er dan al mee aan de slag.

Niet in mestwetgeving
Steenmeel bevat geen stikstof en nauwe-
lijks fosfaat. Als product wordt het niet in 
de mestwetgeving genoemd. Het heeft 
wel een zogenoemde kalkvervangende 
waarde die afhankelijk van de soort vari-
eert van 20 tot 90 procent.

Er zijn verschillende soorten steen-

meel. Globaal onder te verdelen in drie 
hoofdgroepen: basalten en fonolieten, 
zeolieten en kleimineralen. Deze worden 
onder diverse merknamen verkocht.

Ieder product heeft z’n eigen eigen-
schappen en nutriënteninhoud. Op de 
site www.steenmeelinfo.nl staat een 
steenmeellijst met daarin van iedere 
soort de eigenschappen. De keus voor 
welk product is afhankelijk van wat 
 bodem en gewas nodig hebben. Zit er 
 bijvoorbeeld veel kalium in de bodem, 
dan moet juist magnesium en calcium 
aangevuld worden. Carpay Advies ont-
wikkelt hiervoor samen met de Biogeo-
loog een perceelsgericht advies.

Om alle zwakke schakels in de bodem 
aan te pakken is een brede benadering 
vereist. Daarom willen de initiatiefne-
mers in nieuwe projecten meer onder-
zoek doen naar de relatie tussen de bo-
dembiologie, de kwaliteit van de organi-
sche stof in de bodem en de mineralogie. 

Luuk Meijering
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http://www.akkerwijzer.nl/topbodem/nieuws/9187/nederlandse-zandbodems-in-eeuw-sterk-verschraald 

Nederlandse zandbodems in eeuw sterk 
verschraald 
Geplaatst op woensdag 16-03-2016 

In de afgelopen eeuw zijn de Nederlandse zandgronden sterk uitgeloogd door inwerking van zuren. Industrie, 
landbouw en verkeer droegen bij aan versnelling van het proces. Een groep onderzoekers zag dat bij een 74 
jaar geleden opengelegde zandgrond op de Veluwe in de jaren tot op heden een verwering plaatsvond die 
vergelijkbaar is met duizenden jaren verwering onder omstandigheden zonder veel menselijke invloed. 

 

Volgens de onderzoekers is het effect op het bodemleven groot en dat weerspiegelt zich in sterke teruggang 
van de soortenrijkdom in het gebied. Op landbouwgronden kan dit effect nog groter zijn, vermoedt 
bodemgeoloog Huig Bergsma, die deelnam in het onderzoek. De groep onderzoekers publiceerden hun 
bevindingen in het blad Bodem. 

De onderzoekers zien in het toedienen van steenmeel een oplossing om de natuurlijke, traag vrijkomende 
bodemmineralogie aan te vullen. Het werkt trager en gebalanceerder op dergelijke bodems, blijkt uit hun 
artikel. 

Landbouwgrond 
Bergsma stelt dat er werk van dit gegeven gemaakt zou moeten worden in de landbouw. „Er is beschamend 
weinig bekend over verwering in akkerbodems, ik heb maar een handvol artikelen daarover”, zegt hij. „Zelfs 
wat wij nu hebben gepubliceerd is nog niet algemeen doorgedrongen. Literatuur laat zien dat in Normandië 
een veel zwaardere verwering te zien is voor landbouwbodems. Landbouw is per definitie 
verweringversterkend, het wordt alleen niet onderzocht. Ook bekalken kan dat niet tegengaan. Kunstmest en 
drijfmest dragen zeker bij aan nog sterkere verwering.” 

Duizenden jaren in korte tijd 
De onderzoekers gaan er vanuit dat de dieper gelegen C-horizont in de bodem een homogene ongestoorde 
afzetting is, het niet verweerde uitgangsmateriaal waaruit de A/E-horizont is voortgekomen. Op Nederlandse 
zandgronden is daar een afzettingslaag te vinden uit de laatste ijstijd. In de relatief korte tijd sinds het 
proefgebied bloot lag aan verwering, haalde deze laag het grootste deel van de verwering sinds de ijstijd in. 
‘Uit de analyses valt te berekenen dat de door de mens veroorzaakte versnelde verwering in de laatste 74 jaar 
ongeveer overeenkomt met 8.500 jaar natuurlijke verwering’, zeggen de onderzoekers in hun artikel. De helft 
van de verweerbare mineralen is verdwenen uit de fijne fractie van de bovenste 30 centimeter, meldt het 
artikel. 

In het artikel zeggen de onderzoekers dat ze met gesteentemeel willen onderzoeken of dat tot herstel van de 
oorspronkelijke habitat leidt. Bij hernieuwde afbraak van dit steenmeel slaat de bodem ook extra kooldioxide 
op wat remmend werkt op klimaatverandering. Bergsma pleit ook voor onderzoek naar dit proces onder 
agrarische omstandigheden. [Tekst: Jorg Tönjes] 

http://www.akkerwijzer.nl/topbodem/nieuws/9187/nederlandse-zandbodems-in-eeuw-sterk-verschraald
http://www.akkerwijzer.nl/upload/nieuws/lightbox/04563d053.jpg
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Steenmeel vult vergeten nutriënten aan
Steenmeel is geen alternatief voor kunstmest, maar vult de historische 
mineralenbalans aan die door eenzijdige bemesting dreigt uit te putten.  
Veldproeven wijzen uit dat de opbrengsten fl ink kunnen stijgen als het 
juiste steenmeel wordt ingezet.
De praktijk en commerciële onderzoeksinstanties zijn nog onvoldoende 
met steenmeel bekend, maar onderkennen dat er in de bodem nog veel 
meer nutriënten zitten dan dat er momenteel via bemesting worden 
aangebracht. Door de verhoogde opbrengsten, onder meer dankzij 
kunstmest, is deze bodemvoorraad aan mineralen geslonken. Deze 
minerale verwering zorgt ervoor dat de bodemvruchtbaarheid en de 
gezondheid van het gewas onder druk staan, aldus consultant Bert 
Carpay. Carpay heeft zich met twee compagnons de afgelopen tien jaar 
gericht op onderzoek naar de werking van steenmeel en hoe dat kan 
bijdragen aan een vruchtbare bodem.

Historie
Buiten water, stikstof en zuurstof vindt een plant al zijn bouwstenen in 
de bodem. Onze bodems zijn gevormd tijdens ijstijden en door rivier-
afzettingen. Via deze kanalen kwamen er gesteenten in onze bodem 
terecht.  Via chemisch/biologische afbraak en omzettingen worden de 
mineralen uit deze gesteenten – met namen als: albiet, clinopyroxeen, 
flogopiet, chloriet, biotiet, amfibool, muscoviet en kaliveldspaat – 
omgezet in nutriënten voor plantvoeding. 
Volgens Bert Carpay heeft een plant een grotere behoefte aan voeding 
dan alleen stikstof, fosfaat en kali. “De mens heeft behoefte aan meer 
dan 60 nutriënten. Die haalt hij uit zijn voedsel. Omdat alle humane 
voeding – al dan niet via het dier – zijn oorsprong kent op landbouw-
grond, is het logisch om te veronderstellen dat een gewas veel meer 
nutriënten nodig heeft voor zijn voeding dan wij weten.” Volgens Carpay 
hebben waarschijnlijk alle - van nature voorkomende elementen in het  
periodiek systeem (100+) - een nutritionele functie en dus worden ze 
door de plant uit de bodem opgenomen.  
Volgens Carpay is er te veel eenzijdig bemest op N, P en K. “Dat was 
in het verleden mogelijk, omdat de bodem een enorme voorraad 
bevatte van de overige noodzakelijke nutriënten. Maar langzaamaan 
is de bodem uitgemijnd. De effectiviteit van drijf- en kunstmest om 
de productie te versterken neemt af. De combinatie van nutriënten en 
kunstmest leidde in het verleden zelfs tot productierecords. Die tijd is 
voorbij, want de praktijk leert ons dat grondgebruikers meer kunst-
mest en gewasbescherming nodig hebben dan hun vader bij minder 
opbrengst. De eenzijdige bemesting met NPK heeft ertoe geleid dat er 
tekorten dreigen te ontstaan van de overige nutriënten. Met introduc-
ties van ziekten en verlaagde opbrengsten als gevolg.”

Uitmijning
Door het toevoegen van steenmeel wordt de bodemvoorraad aan 
nutriënten weer aangevuld, zo stelt Carpay. “De plant kan de nutriënten 
opnemen waar hij behoefte aan heeft. De nutriënten uit steenmeel 
komen langzaam vrij en de plant wordt niet gedwongen om het op te 
nemen, zoals bij een kunstmest het geval is. Kunstmest wordt gebracht 
als een zout en lost op in water, waardoor de plant het moet opnemen, 
ook al heeft ze geen tekort.” Carpay benadrukt dat steenmeel geen 
alternatief is voor kunstmest. Wél verbetert steenmeel de effi ciëntie 
van kunstmest als gevolg van het versterken van het kleihumuscom-
plex. “Steenmeel vult aan wat uit de mineralogische bodemvoorraad 
onttrokken is en niet – of in te lage concentraties - met de reguliere 

bemesting wordt aangevuld. Omdat het een zuurbufferend vermogen 
heeft, is steenmeel wel een alternatief voor kalk.”
Om de effectiviteit van steenmeel te demonstreren, liep er de afge-
lopen 3 jaar een proef in de Groningse veenkoloniën met hoofdzakelijk 
akkerbouwgewassen. De akkerbouwers noteerden, afhankelijk van het 
gebruikte steenmeel, een bruto-opbrengstverhoging tot 13 procent bij 
de teelt van zetmeelaardappelen. Ook de netto-zetmeelopbrengst was 
7 à 8 procent beter. Vergelijkbare resultaten waren te zien bij andere 
akkerbouwgewassen als zomergerst en wintertarwe. Binnen de proef 
is ook op bescheiden schaal het effect op ruwvoergewassen getest. Bij 
een gift van 1 ton steenmeel op jong grasland werd 11 procent meer 
opbrengst gerealiseerd ten opzichte van de referentiestroken. Het 
geoogste gras bevatte 11 procent meer ruw eiwit en 52 procent meer 
suiker. Ook werd er 12 procent meer maïsopbrengst genoteerd met 41 
procent meer suiker en 38 procent meer ruw eiwit,  maar wel met een 
daling van 3 procent in het zetmeelgehalte. Carpay voegt toe: ”Opval-
lend is de opmerking van de loonwerker die het gras maaide en de maïs 
hakselde. Hij constateerde een steviger gewas op bepaalde delen van 
het perceel, zonder weet te hebben van het gebruik van steenmeel.”

Maatwerk
Volgens Carpay is het succes van de inzet van steenmeel erg afhankelijk 
van de keuze van het product. “Elk perceel heeft zijn eigen geschiedenis, 
waardoor er een andere vorm van slijtage is opgetreden. De keuze voor 
het steenmeel wordt gebaseerd op een uitgebreide bodemanalyse op 
mineralogische eigenschappen.” Er zijn meerdere soorten steenmeel. 
Een goed steenmeel bevat minimaal 50 procent verweerbare mineralen 
die de nutriënten leveren die de oorspronkelijke bodem als voorraad in 
zich had. Maar er zijn ook steenmeelproducten die meer dan  90 procent 
verweerbare mineralen bevatten en dus meer nutriënten kunnen 
leveren. Elk met hun eigen prijsstelling, variërend van 150 tot 350 euro 
per ton, afhankelijk van het type steenmeel en de bestelde hoeveelheid.  
Steenmeel kan via diverse kanalen op het land terechtkomen. Breed-
werpig strooien over het land is een mogelijkheid in hoeveelheden van 
1 à 2 ton per hectare per jaar. Daarnaast kan het gemengd worden in 
drijfmest met een dosering van circa 30 kilogram per m3 drijfmest. 
Een derde route is via de compostering. “De meest gebruikte route is 
momenteel het strooien in de ligboxen. Het houdt de boxen droog, 
zorgt voor een verhoging van de pH en voorkomt daardoor bacteriële 
besmetting. Via de mest komt het steenmeel vervolgens op het land 
terecht. Omdat steenmeel in tegenstelling tot kalk niet leidt tot vorming 
van ammoniak, verbetert de stikstofeffi ciëntie en heeft de mest een 
hogere bemestende waarde.” <

Steenmeel wordt breedwerpig op het land gebracht. Referentie-
stroken tonen aan dat de opbrengst hoger is.
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Bijlage	3	 Analyses	nutriënten	en	sporenelementen	 	



Monsternummer Aangeboden	als Gewas Ds TotN Ca K Mg P Si Na B Cu Fe Mn Mo Zn S

% g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg

16KP1094 2016HM1-R1 Aardappelen,	zetmeel 31.7 12.97 0.31 14.74 0.85 1.53 0.01 0.04 4.0 3.8 23.5 4.9 59.4 22.1 1.34

16KP1095 2016HM1-R2 Aardappelen,	zetmeel 25.9 10.81 0.11 13.90 0.89 1.43 0.02 0.01 3.9 2.9 20.1 5.0 30.4 11.9 1.13

16KP1096 2016HM1-R3 Aardappelen,	zetmeel 27.9 12.40 0.14 16.62 0.98 1.65 0.01 - 4.5 3.2 23.0 4.5 63.4 14.9 1.17

16KP1097 2016HM1-A1 Aardappelen,	zetmeel 30.1 11.23 0.11 16.32 0.98 1.82 0.01 - 3.7 2.8 18.1 4.6 49.6 12.9 1.17

16KP1098 2016HM1-A2 Aardappelen,	zetmeel 25.1 11.66 0.09 15.41 0.88 1.98 0.01 - 4.1 2.8 16.7 4.5 51.1 13.6 1.11

16KP1099 2016HM1-A3 Aardappelen,	zetmeel 28.2 12.23 0.11 16.49 1.00 1.87 0.01 0.01 4.4 5.3 20.7 4.7 51.9 15.6 1.23

16KP1100 2016HM1-B1 Aardappelen,	zetmeel 30.7 11.19 0.08 16.44 0.95 1.93 0.01 0.01 3.9 3.7 16.2 4.6 42.2 13.0 1.13

16KP1101 2016HM1-B2 Aardappelen,	zetmeel 27.6 10.15 0.10 15.52 0.96 1.73 0.01 - 4.0 3.5 14.2 5.2 67.9 12.4 1.07

16KP1102 2016HM1-B3 Aardappelen,	zetmeel 25.5 14.95 0.10 17.99 1.18 2.45 0.02 - 4.9 4.6 25.0 5.8 74.0 18.4 1.54



Monsternummer Aangeboden	als Gewas Ds TotN Ca K Mg P Si Na B Cu Fe Mn Mo Zn S
% g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg

16KP1103 2016HM2-R1 Aardappelen,	zetmeel 33.4 11.36 0.09 13.08 0.72 1.48 0.01 - 4.2 2.9 14.0 4.0 30.4 14.0 1.19
16KP1104 2016HM2-R2 Aardappelen,	zetmeel 33.6 11.51 0.10 12.34 0.64 1.15 0.01 0.01 4.2 2.4 15.0 4.4 36.1 17.0 1.21
16KP1105 2016HM2-R3 Aardappelen,	zetmeel 32.6 12.02 0.10 13.49 0.72 1.36 0.02 - 5.2 2.7 17.6 4.7 53.5 16.1 1.34
16KP1106 2016HM2-A1 Aardappelen,	zetmeel 34.3 12.19 0.13 12.98 0.68 1.43 0.01 0.01 4.7 3.2 14.7 4.3 35.3 15.8 1.16
16KP1107 2016HM2-A2 Aardappelen,	zetmeel 34.7 12.22 0.11 12.34 0.60 1.23 0.01 0.01 4.1 2.2 13.8 3.9 43.7 15.2 1.16
16KP1108 2016HM2-A3 Aardappelen,	zetmeel 33.6 12.21 0.10 13.67 0.69 1.45 0.01 - 4.5 3.1 16.0 4.2 43.6 17.2 1.29
16KP1109 2016HM2-B1 Aardappelen,	zetmeel 32.5 13.05 0.15 14.28 0.71 1.54 0.02 0.02 4.6 3.3 21.7 4.2 28.8 16.8 1.25
16KP1110 2016HM2-B2 Aardappelen,	zetmeel 33.0 14.08 0.11 14.34 0.69 1.57 0.01 - 4.7 3.2 15.8 4.1 27.3 16.2 1.24
16KP1111 2016HM2-B3 Aardappelen,	zetmeel 33.5 14.67 0.12 14.45 0.74 1.60 0.01 0.01 4.7 3.3 15.6 4.2 33.5 17.7 1.34



Monsternummer Aangeboden	als Gewas Ds TotN K P Ca Mg Zn Mn Fe B S Na Si Cu Mo

% g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg

16JP1290 2016HS-B-A1 Suikerbieten 24,4 5,53 8,32 1,63 1,9 1,69 54,7 25,3 22,8 10,6 0,58 0,18 0,03 - -

16JP1291 2016HS-B-A2 Suikerbieten 26,1 5,18 5,21 1,1 1 0,9 38,4 14,6 6,2 4,6 0,35 0,07 0,01 - -

16JP1292 2016HS-B-A3 Suikerbieten 25,3 5,2 5,96 1,25 1,09 0,97 33,3 10 6,6 5,3 0,34 0,12 0,01 - -

16JP1293 2016HS-B-B1 Suikerbieten 23,4 5,39 5,5 1,2 1,22 1,06 36,5 14 21,3 6,4 0,41 0,08 0,03 - -

16JP1294 2016HS-B-B2 Suikerbieten 24,9 5,22 4,91 1,04 0,91 1,08 51 31,2 10,1 4,8 0,39 0,14 0,02 - -

16JP1295 2016HS-B-B3 Suikerbieten 25,6 4,85 5,09 1,05 0,99 1,04 43,8 19,6 6,7 4,6 0,32 0,11 0,02 - -

16JP1296 2016HS-B-R1 Suikerbieten 25,9 5,46 5,17 1,05 1,12 0,96 35,8 13,4 8,9 5,3 0,36 0,1 0,02 - -

16JP1297 2016HS-B-R2 Suikerbieten 24 5,62 5,91 1,06 1,08 1,01 41,4 15,3 10,7 5,2 0,38 0,1 0,02 - -

16JP1298 2016HS-B-R3 Suikerbieten 23,4 5,69 6,58 1,16 1,25 1,14 44,1 13,9 8,9 5,3 0,39 0,22 0,02 - -



Monsternummer Object Ds Ca K Mg P Si Na B Cu Fe Mn Mo Zn S
% g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg

16JP1192 Zetmeelaardappelen	-	Object	1 30.5 0.26 16.69 0.89 1.88 0.03 <	0.1 3.8 4.8 46.2 4.2 <	0.1 19.1 1.04
16JP1193 Zetmeelaardappelen	-	Object	2 29.6 0.21 16.88 0.84 1.65 0.02 <	0.1 3.1 3.2 22.2 2.6 <	0.1 16.8 1.16
16JP1194 Zetmeelaardappelen	-	Object	3 30.4 0.22 15.97 0.86 1.72 0.01 <	0.1 3.1 2.9 17.9 2.5 <	0.1 17.6 1.09
16JP1195 Zetmeelaardappelen	-	Object	4 31.1 0.18 15.76 0.89 1.78 0.02 <	0.1 3.2 3.0 19.7 2.6 <	0.1 19.2 1.23
16JP1196 Zetmeelaardappelen	-	Object	5 30.1 0.22 16.29 0.88 1.85 0.02 <	0.1 3.3 2.9 17.6 2.6 <	0.1 20.3 1.27
16JP1197 Zetmeelaardappelen	-	Object	6 31.4 0.18 16.17 0.86 1.84 0.02 <	0.1 3.7 5.8 17.8 2.4 <	0.1 19.8 1.26
16JP1200 Zetmeelaardappelen	-	Object	7 30.8 0.16 15.61 0.86 1.83 0.02 <	0.1 4.0 3.3 14.3 2.5 <	0.1 18.1 1.31
16JP1201 Zetmeelaardappelen	-	Object	8 30.5 0.13 15.43 0.82 1.86 0.02 <	0.1 3.2 3.0 13.8 2.5 <	0.1 18.4 1.41
16JP1202 Zetmeelaardappelen	-	Object	9 28.6 0.16 16.60 0.82 1.82 0.02 <	0.1 3.3 3.5 13.6 2.3 <	0.1 20.2 1.50
16JP1203 Zetmeelaardappelen	-	Object	10 29.3 0.17 15.76 0.77 1.62 0.02 <	0.1 3.2 3.0 12.2 2.1 <	0.1 20.2 1.49
16JP1204 Zetmeelaardappelen	-	Object	11 29.5 0.24 17.91 0.88 2.03 0.02 <	0.1 3.3 2.7 16.4 2.5 <	0.1 19.3 1.45
16JP1205 Zetmeelaardappelen	-	Object	12 29.3 0.19 16.20 0.86 1.72 0.01 <	0.1 3.3 2.5 11.4 2.6 <	0.1 19.1 1.50
16JP1206 Zetmeelaardappelen	-	Object	13 30.0 0.23 15.72 0.81 1.77 0.02 <	0.1 3.5 3.4 15.1 2.2 <	0.1 18.7 1.41
16JP1207 Zetmeelaardappelen	-	Object	14 30.0 0.26 15.99 0.82 1.78 0.02 <	0.1 3.6 3.1 15.4 2.5 <	0.1 18.7 1.48
16JP1208 Zetmeelaardappelen	-	Object	15 30.7 0.21 15.73 0.82 1.78 0.01 <	0.1 3.1 2.4 13.0 2.1 <	0.1 17.4 1.45
16JP1209 Zetmeelaardappelen	-	Object	16 30.7 0.21 16.30 0.81 1.73 0.01 <	0.1 3.2 2.3 10.8 2.1 <	0.1 18.1 1.48
16JP1210 Zetmeelaardappelen	-	Object	17 30.1 0.20 15.52 0.80 1.80 0.02 <	0.1 3.2 2.8 14.9 2.3 <	0.1 19.0 1.46



Monsternummer Aangeboden	als Gewas Ds TotN Ca K Mg P Si Na B Cu Fe Mn Mo Zn S

% g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg

16JP1299 2016EZ-A1-1 Zetmeelaardappelen 34.4 10.45 0.19 12.09 0.74 1.41 0.00 - - - 9.4 3.1 - 10.8 1.18

16JP1300 2016EZ-A2-1 Zetmeelaardappelen 32.9 11.03 0.17 12.16 0.69 1.36 0.00 - - - 7.2 2.8 - 9.8 1.23

16JP1301 2016EZ-A4-1 Zetmeelaardappelen 32.0 11.78 0.27 11.94 0.63 1.24 0.00 - - - 11.3 2.9 - 12.9 1.18

16JP1302 2016EZ-B1-1 Zetmeelaardappelen 30.1 12.91 0.22 13.04 0.79 1.20 0.01 - - - 17.5 3.6 - 9.6 1.33

16JP1303 2016EZ-B2-1 Zetmeelaardappelen 31.2 13.19 0.25 12.06 0.71 1.25 0.00 - - - 11.2 2.8 - 11.9 1.26

16JP1304 2016EZ-B2-2 Zetmeelaardappelen 32.0 12.23 0.17 11.77 0.73 1.41 0.01 - - - 12.9 3.0 - 11.4 1.38

16JP1305 2016EZ-R1-1 Zetmeelaardappelen 31.9 12.40 0.20 12.14 0.74 1.13 0.00 - - - 10.9 2.6 - 10.0 1.24

16JP1306 2016EZ-R2-1 Zetmeelaardappelen 34.2 11.44 0.17 11.41 0.70 1.13 0.00 - - - 12.7 2.9 - 10.1 1.30

16JP1307 2016EZ-R2-2 Zetmeelaardappelen 31.4 12.23 0.22 11.32 0.67 1.01 0.01 - - - 8.0 2.4 - 11.5 1.21



MonsternummerAangeboden	als Gewas Ds TotN K P Ca Mg Zn Mn Fe B S Na Si Cu Mo
% g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg

16JP1281 2016GK-A1 Suikerbieten 23,8 6,44 4,67 1,2 0,9 1,42 42,3 26,4 29,6 4,6 0,27 0,35 0,03 - -
16JP1282 2016GK-A2 Suikerbieten 23 5,83 4,49 1,16 1,04 1,35 49 29,8 21,2 4,6 0,35 0,32 0,02 - -
16JP1283 2016GK-A3 Suikerbieten 24,6 5,83 5,2 1,36 1,11 1,34 64,5 27,9 22,6 5 0,36 0,35 0,02 - -
16JP1284 2016GK-B1 Suikerbieten 25,7 5,61 7,54 1,84 1,81 1,97 64,7 38 40,8 10,4 0,53 0,47 0,04 - -
16JP1285 2016GK-B2 Suikerbieten 24,8 6,09 4,12 1,19 1,15 1,45 58,7 31,5 27 5,1 0,4 0,12 0,03 - -
16JP1286 2016GK-B3 Suikerbieten 24,6 6,09 5,13 1,48 0,98 1,33 74,3 31,1 20,9 4,2 0,41 0,28 0,02 - -
16JP1287 2016GK-R1 Suikerbieten 23,6 5,83 4,88 1,28 1,17 1,77 58,1 31,8 21,2 5,5 0,37 0,29 0,03 - -
16JP1288 2016GK-R2 Suikerbieten 24,6 6,29 4,91 1,26 1,08 1,62 64,9 44 22 5,2 0,35 0,25 0,02 - -
16JP1289 2016GK-R3 Suikerbieten 25,7 6,51 4,66 1,34 1 1,55 72,1 49,5 26,7 5,3 0,34 0,23 0,03 - -
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Van: "Klok, Jans (Agro Frontline NL)" <Jans.Klok@avebe.com>
Datum: 7 december 2016 16:17:33 CET
Aan: "hmigchels@hetnet.nl" <hmigchels@hetnet.nl>
Kopie: Bert Carpay <bert@carpay-advies.nl>
Onderwerp: Resultaten monsterverwerking 

Beste heer Migchels,
 
Hierbij de resultaten van de monsterverwerking van de aardappelmonsters.
 
 
Nummer naam Ras behandeling netto gow OWG Zetmeel% kg zetmeel Eiwit%/versgewicht

102047 Migchels Axion O 18,76 1665 448 17,8 3,347 0,91
102047 Migchels Avarna A 21,54 2110 495 20,3 4,376 1,39
102047 Migchels Avarna B 16,60 1550 472 19,1 3,171 1,36
102047 Migchels Festien A 21,10 2090 500 20,6 4,343 1,65
102047 Migchels Altus Bio-Lit 11,98 1335 563 23,9 2,863 1,40
102047 Migchels Festien O 17,54 1870 538 22,6 3,961 1,72
102047 Migchels Altus Actimin 10,92 1230 569 24,2 2,645 1,60

102047 Migchels Altus
Onbehandel

d 11,86 1380 588 25,2 2,991 1,46

102047 Migchels Axion B 19,68 1745 448 17,8 3,511 0,98
102047 Migchels Avarna O 21,76 2045 475 19,3 4,192 1,42
102047 Migchels Axion A 21,40 1965 464 18,7 3,998 0,93
102047 Migchels Festien B 20,82 2065 501 20,6 4,296 1,57

 
 
Met vriendelijke groet
 
Jans Klok
Coördinator Kennis en Ontwikkeling
 
Agro
Avebe Group

T. +31 (0)598 66 43 76 
M. +31 (0)6 29 59 52 75
E. Jans.Klok@avebe.com

P.O. Box 15 
9640 AA Veendam 
Prins Hendrikplein 20 
9641 GK Veendam 
The Netherlands 

www.avebe.com

 
 
 
Avebe is a trade name of Coöperatie AVEBE U.A, with its registered office in Veendam (Chamber of Commerce No.: 02300804). The information contained in 
this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others 
authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of 
the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this message in error, please contact the sender immediately by 
return e-mail. Avebe is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its 
receipt. Avebe has taken every reasonable precaution to ensure that any attachment to this e-mail has been swept for viruses. However, we cannot accept 
liability for any damage sustained as a result of software viruses and would advise that you carry out your own virus checks before opening any attachment. 
This e-mail is meant to communicate company-related materials only. Non business related opinions expressed by the author of this e-mail are solely his/her 
own. Avebe will not be liable for such opinions expressed in this e-mail. Avebe's General Purchasing Terms as well as Avebe's General Sales Conditions, as 
filed at the Chamber of Commerce in Groningen, The Netherlands, are applicable to all transactions.

mailto:Jans.Klok@avebe.com
mailto:hmigchels@hetnet.nl
mailto:hmigchels@hetnet.nl
mailto:bert@carpay-advies.nl
mailto:Jans.Klok@avebe.com
http://www.avebe.com/


Zuidema
meter netto gow OWG Zetmeel% kg zetmeel Veld ton zetmeel% ton zetmeel/ha kg zetmeel per ha

2016 EZ-A1-1 3,00 9,66 1155 604 26,1 2,518 42,9 26,1 11,2 11.189
2016 EZ-A1-2 3,00 10,38 1255 611 26,4 2,744 46,1 26,4 12,2 12.193
2016 EZ-A2-1 3,00 8,96 1030 581 24,8 2,227 39,8 24,8 9,9 9.896
2016 EZ-A2-2 3,00 8,92 1100 623 27,1 2,414 39,6 27,1 10,7 10.729
2016 EZ-A3-1 3,00 8,00 975 615 26,6 2,131 35,6 26,6 9,5 9.473
2016 EZ-A3-2 3,00 8,54 1035 612 26,5 2,262 38,0 26,5 10,1 10.052
2016 EZ-A4-1 3,00 12,14 1485 618 26,8 3,253 54,0 26,8 14,5 14.460
2016 EZ-A4-2 3,00 12,06 1460 611 26,4 3,188 53,6 26,4 14,2 14.167
2016 EZ-B1-1 3,00 10,92 1235 571 24,3 2,656 48,5 24,3 11,8 11.805
2016 EZ-B1-2 3,00 8,28 905 552 23,3 1,931 36,8 23,3 8,6 8.582
2016 EZ-B2-1 3,00 11,56 1405 614 26,6 3,074 51,4 26,6 13,7 13.661
2016 EZ-B2-2 3,00 10,84 1290 601 25,9 2,808 48,2 25,9 12,5 12.480
2016 EZ-R1-1 3,00 6,96 805 584 25,0 1,741 30,9 25,0 7,7 7.736
2016 EZ-R1-2 3,00 6,68 750 567 24,1 1,611 29,7 24,1 7,2 7.159
2016 EZ-R2-1 3,00 10,36 1205 587 25,2 2,607 46,0 25,2 11,6 11.587
2016 EZ-R2-2 3,00 9,28 1075 585 25,1 2,326 41,2 25,1 10,3 10.336

Monstergegevens Opbrengst
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Gras vers
2016 ha-a1

Voederwaardeonderzoek Eurofins Agro
Postbus 170
NL - 6700 AD Wageningen

T  monstername: Klaas Riepma: 0652002101
T  klantenservice: 088 876 1010
E  klantenservice@eurofins-agro.com
I   www.eurofins-agro.com

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van dhr J.P. Dekker, directeur Operations. Op al onze
vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze
en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing Wageningen BV
stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door
of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Uw klantnummer: 8365970

Gewijzigd

Adviesbureau De Biogeoloog
Gino Smeulders
C Outshoornstr 8
1333 PA  ALMERE

Pagina: 1
Totaal aantal pagina's: 2

255224, 18-10-2016

Onderzoek        Onderzoek-/ordernummer:           Oogstdatum:
                 255224/003923489                  -

                 veenkoloniën 2016

Resultaat                         Resultaat                Streef-
in gram/kg,                       product droge stof       traject
tenzij anders
vermeld.         DS               244

                 VEM              227     929
Voederwaarde

resultaat
en analyse-      VEVI             235     962

                 DVE              19      76

                 OEB              10      43

                 VOS              170     697

                 FOSp             126     515

                 OEB 2 uur        6       25

                 FOSp 2 uur       35      143

                 Structuurwaarde          2,2

                 Verzadigingswrd.         0,93

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Ruw as                   109

                 VCOS (%OS)               78,2

                 Ruw eiwit                190

                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   51

                 Ruw vet                  48

                 Ruwe celstof             263

                 Suiker                   58

                 NDF                      495

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      75,3

                 ADF                      282

                 ADL                      18

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject
Mineralen
                 Natrium                  0,7

                 Kalium                   42,1

                 Magnesium                3,7

                 Calcium                  5,7

                 Fosfor                   7,3

                 Zwavel                   6,4

                 Chloor                   15,5

                 Kat.AnionVerschil (meq)  271

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Mangaan (mg)             224

                 Zink (mg)                52

                 IJzer (mg)               157

                 Koper (mg)               10,6

                 Molybdeen (mg)           8,7

                 Jodium (mg)              0,1

                 Borium (mg)              8,1

                 Kobalt (µg)              48

                 Seleen (µg)              53



2016 ha-a1

Pagina: 2
Totaal aantal pagina's: 2

255224, 18-10-2016

Opmerking        Voederwaarde en analyseresultaat

                 Het voor ruw eiwit gecorrigeerde
                 celwandgehalte bedraagt:
                 NDF N-vrij                        477  g/kg DS

                 Rundvee: de berekende gehalten van onderstaande darm-
                 verteerbare aminozuren bedragen circa:
                 Lysine                            4,4  g/kg DS
                 Methionine                        1,6  g/kg DS

Contact & info   Contactpersoon monstername:
                 Klaas Riepma: 0652002101
                                                                                                          .
                 Monster genomen door              Derden
                 Datum monstername                 23-09-2016
                 Datum verslag                     18-10-2016

                 GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
                 mg                       milligram
                                          (1 mg = 1 duizendste gram)
                 µg                       microgram
                                          (1 µg = 1 miljoenste gram)
                 DS                       Droge stof
                 VCOS (%OS)               Verteringscoëfficiënt Organische Stof
                                          (% organische stof)
                 VOS                      Verteerbare Organische Stof
                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   Oplosbaarheid ruw eiwit (%RE totaal)
                 NDF                      Neutral Detergent Fibre
                 ADF                      Acid Detergent Fibre
                 ADL                      Acid Detergent Lignin

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      NDF verteerbaarheid (%NDF)
                 Kat.AnionVerschil (meq)  Kation Anion Verschil van Na,K,S,Cl
                                          (milli equivalent/kg DS)
                 VEM                      Voeder Eenheid Melk
                 VEVI                     Voeder Eenheid Vleesvee Intensief
                 DVE                      Darm Verteerbaar Eiwit
                 OEB                      Onbestendig Eiwit Balans
                 FOS(p)                   Fermenteerbare Organische Stof (pens)
                 2 uur                    Hoeveelheden OEB en FOS na een
                                          verblijf van 2 uur in de pens.
                 Structuurwaarde          Structuurwaarde/kg ds (CVB 1998)

                 GEWIJZIGD VERSLAG
                 Dit verslag vervangt alle eerdere onder ditzelfde nummer
                 toegezonden versies a.d.h.v. 'datum verslag'.
                                                                                                          .

Methode          Droge stof               Q *      Em: GEWAS.OVB
                 Ruw as                   Q *      Em: NIRS
                 VCOS (%OS)               Q *      Em: NIRS
                 Ruw eiwit
                 (bij silage ammoniakvrij) Q *      Em: NIRS
                 Oplosbr.ruw eiwit(%)      *       Em: NIRS
                 Ruw vet                   *       Em: NIRS
                 Ruwe celstof             Q *      Em: NIRS
                 Suiker                   Q *      Em: NIRS
                 NDF                       *       Em: NIRS
                 NDFverteerbr.heid(%)              Em: NIRS
                 ADF                       *       Em: NIRS
                 ADL                       *       Em: NIRS
                 Mineralen                Q *      Em: SPZ2:(Gw NEN 6966)
                 Chloor                    *       Em: NIRS

                 Kat.AnionVerschil (meq)           Berekende waarde
                 Molybdeen (mg)           Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Jodium (mg)               *       Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Kobalt (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Seleen (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)

                 Em               Eigen methode Eurofins Agro
                 Gw; Cf           Gelijkwaardig aan; Conform
                 Q                Methode geaccrediteerd door RvA
                 *                Bij deze verrichting is de gestelde houdbaar-
                                  heidstermijn tussen monstername en analyse
                                  overschreden. Dit heeft mogelijk de
                                  betrouwbaarheid van het resultaat beïnvloed.
                 De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het
                 aan Eurofins Agro aangeleverde materiaal op 07-10-2016



Gras vers
2016 ha-b1

Voederwaardeonderzoek Eurofins Agro
Postbus 170
NL - 6700 AD Wageningen

T  monstername: Klaas Riepma: 0652002101
T  klantenservice: 088 876 1010
E  klantenservice@eurofins-agro.com
I   www.eurofins-agro.com

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van dhr J.P. Dekker, directeur Operations. Op al onze
vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze
en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing Wageningen BV
stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door
of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Uw klantnummer: 8365970

Gewijzigd

Adviesbureau De Biogeoloog
Gino Smeulders
C Outshoornstr 8
1333 PA  ALMERE

Pagina: 1
Totaal aantal pagina's: 2

255225, 18-10-2016

Onderzoek        Onderzoek-/ordernummer:           Oogstdatum:
                 255225/003923489                  -

                 veenkoloniën 2016

Resultaat                         Resultaat                Streef-
in gram/kg,                       product droge stof       traject
tenzij anders
vermeld.         DS               183

                 VEM              173     945
Voederwaarde

resultaat
en analyse-      VEVI             179     977

                 DVE              14      76

                 OEB              7       36

                 VOS              130     709

                 FOSp             97      530

                 OEB 2 uur        4       24

                 FOSp 2 uur       25      136

                 Structuurwaarde          2,3

                 Verzadigingswrd.         0,93

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Ruw as                   87

                 VCOS (%OS)               77,7

                 Ruw eiwit                184

                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   41

                 Ruw vet                  48

                 Ruwe celstof             271

                 Suiker                   49

                 NDF                      513

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      73,0

                 ADF                      259

                 ADL                      16

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject
Mineralen
                 Natrium                  0,6

                 Kalium                   41,7

                 Magnesium                3,7

                 Calcium                  5,7

                 Fosfor                   8,0

                 Zwavel                   5,9

                 Chloor                   13,5

                 Kat.AnionVerschil (meq)  344

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Mangaan (mg)             190

                 Zink (mg)                49

                 IJzer (mg)               97

                 Koper (mg)               10,2

                 Molybdeen (mg)           7,4

                 Jodium (mg)              < 0,1

                 Borium (mg)              8,3

                 Kobalt (µg)              < 40

                 Seleen (µg)              44



2016 ha-b1

Pagina: 2
Totaal aantal pagina's: 2

255225, 18-10-2016

Opmerking        Voederwaarde en analyseresultaat

                 Het voor ruw eiwit gecorrigeerde
                 celwandgehalte bedraagt:
                 NDF N-vrij                        493  g/kg DS

                 Rundvee: de berekende gehalten van onderstaande darm-
                 verteerbare aminozuren bedragen circa:
                 Lysine                            4,5  g/kg DS
                 Methionine                        1,6  g/kg DS

Contact & info   Contactpersoon monstername:
                 Klaas Riepma: 0652002101
                                                                                                          .
                 Monster genomen door              Derden
                 Datum monstername                 23-09-2016
                 Datum verslag                     18-10-2016

                 GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
                 mg                       milligram
                                          (1 mg = 1 duizendste gram)
                 µg                       microgram
                                          (1 µg = 1 miljoenste gram)
                 DS                       Droge stof
                 VCOS (%OS)               Verteringscoëfficiënt Organische Stof
                                          (% organische stof)
                 VOS                      Verteerbare Organische Stof
                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   Oplosbaarheid ruw eiwit (%RE totaal)
                 NDF                      Neutral Detergent Fibre
                 ADF                      Acid Detergent Fibre
                 ADL                      Acid Detergent Lignin

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      NDF verteerbaarheid (%NDF)
                 Kat.AnionVerschil (meq)  Kation Anion Verschil van Na,K,S,Cl
                                          (milli equivalent/kg DS)
                 VEM                      Voeder Eenheid Melk
                 VEVI                     Voeder Eenheid Vleesvee Intensief
                 DVE                      Darm Verteerbaar Eiwit
                 OEB                      Onbestendig Eiwit Balans
                 FOS(p)                   Fermenteerbare Organische Stof (pens)
                 2 uur                    Hoeveelheden OEB en FOS na een
                                          verblijf van 2 uur in de pens.
                 Structuurwaarde          Structuurwaarde/kg ds (CVB 1998)

                 GEWIJZIGD VERSLAG
                 Dit verslag vervangt alle eerdere onder ditzelfde nummer
                 toegezonden versies a.d.h.v. 'datum verslag'.
                                                                                                          .

Methode          Droge stof               Q *      Em: GEWAS.OVB
                 Ruw as                   Q *      Em: NIRS
                 VCOS (%OS)               Q *      Em: NIRS
                 Ruw eiwit
                 (bij silage ammoniakvrij) Q *      Em: NIRS
                 Oplosbr.ruw eiwit(%)      *       Em: NIRS
                 Ruw vet                   *       Em: NIRS
                 Ruwe celstof             Q *      Em: NIRS
                 Suiker                   Q *      Em: NIRS
                 NDF                       *       Em: NIRS
                 NDFverteerbr.heid(%)              Em: NIRS
                 ADF                       *       Em: NIRS
                 ADL                       *       Em: NIRS
                 Mineralen                Q *      Em: SPZ2:(Gw NEN 6966)
                 Chloor                    *       Em: NIRS

                 Kat.AnionVerschil (meq)           Berekende waarde
                 Molybdeen (mg)           Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Jodium (mg)               *       Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Kobalt (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Seleen (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)

                 Em               Eigen methode Eurofins Agro
                 Gw; Cf           Gelijkwaardig aan; Conform
                 Q                Methode geaccrediteerd door RvA
                 *                Bij deze verrichting is de gestelde houdbaar-
                                  heidstermijn tussen monstername en analyse
                                  overschreden. Dit heeft mogelijk de
                                  betrouwbaarheid van het resultaat beïnvloed.
                 De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het
                 aan Eurofins Agro aangeleverde materiaal op 07-10-2016



Gras vers
2016 ha-r1

Voederwaardeonderzoek Eurofins Agro
Postbus 170
NL - 6700 AD Wageningen

T  monstername: Klaas Riepma: 0652002101
T  klantenservice: 088 876 1010
E  klantenservice@eurofins-agro.com
I   www.eurofins-agro.com

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van dhr J.P. Dekker, directeur Operations. Op al onze
vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze
en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing Wageningen BV
stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door
of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Uw klantnummer: 8365970

Gewijzigd

Adviesbureau De Biogeoloog
Gino Smeulders
C Outshoornstr 8
1333 PA  ALMERE

Pagina: 1
Totaal aantal pagina's: 2

255226, 18-10-2016

Onderzoek        Onderzoek-/ordernummer:           Oogstdatum:
                 255226/003923489                  -

                 veenkoloniën 2016

Resultaat                         Resultaat                Streef-
in gram/kg,                       product droge stof       traject
tenzij anders
vermeld.         DS               184

                 VEM              168     918
Voederwaarde

resultaat
en analyse-      VEVI             174     946

                 DVE              13      70

                 OEB              5       25

                 VOS              127     693

                 FOSp             95      519

                 OEB 2 uur        3       18

                 FOSp 2 uur       26      140

                 Structuurwaarde          2,3

                 Verzadigingswrd.         0,94

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Ruw as                   96

                 VCOS (%OS)               76,7

                 Ruw eiwit                167

                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   43

                 Ruw vet                  46

                 Ruwe celstof             270

                 Suiker                   63

                 NDF                      513

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      71,7

                 ADF                      272

                 ADL                      13

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject
Mineralen
                 Natrium                  0,6

                 Kalium                   40,6

                 Magnesium                3,3

                 Calcium                  5,6

                 Fosfor                   7,3

                 Zwavel                   6,3

                 Chloor                   14,3

                 Kat.AnionVerschil (meq)  268

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Mangaan (mg)             216

                 Zink (mg)                43

                 IJzer (mg)               95

                 Koper (mg)               9,5

                 Molybdeen (mg)           6,9

                 Jodium (mg)              0,1

                 Borium (mg)              7,9

                 Kobalt (µg)              < 40

                 Seleen (µg)              53



2016 ha-r1

Pagina: 2
Totaal aantal pagina's: 2

255226, 18-10-2016

Opmerking        Voederwaarde en analyseresultaat

                 Het voor ruw eiwit gecorrigeerde
                 celwandgehalte bedraagt:
                 NDF N-vrij                        499  g/kg DS

                 Rundvee: de berekende gehalten van onderstaande darm-
                 verteerbare aminozuren bedragen circa:
                 Lysine                            4,2  g/kg DS
                 Methionine                        1,5  g/kg DS

Contact & info   Contactpersoon monstername:
                 Klaas Riepma: 0652002101
                                                                                                          .
                 Monster genomen door              Derden
                 Datum monstername                 23-09-2016
                 Datum verslag                     18-10-2016

                 GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
                 mg                       milligram
                                          (1 mg = 1 duizendste gram)
                 µg                       microgram
                                          (1 µg = 1 miljoenste gram)
                 DS                       Droge stof
                 VCOS (%OS)               Verteringscoëfficiënt Organische Stof
                                          (% organische stof)
                 VOS                      Verteerbare Organische Stof
                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   Oplosbaarheid ruw eiwit (%RE totaal)
                 NDF                      Neutral Detergent Fibre
                 ADF                      Acid Detergent Fibre
                 ADL                      Acid Detergent Lignin

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      NDF verteerbaarheid (%NDF)
                 Kat.AnionVerschil (meq)  Kation Anion Verschil van Na,K,S,Cl
                                          (milli equivalent/kg DS)
                 VEM                      Voeder Eenheid Melk
                 VEVI                     Voeder Eenheid Vleesvee Intensief
                 DVE                      Darm Verteerbaar Eiwit
                 OEB                      Onbestendig Eiwit Balans
                 FOS(p)                   Fermenteerbare Organische Stof (pens)
                 2 uur                    Hoeveelheden OEB en FOS na een
                                          verblijf van 2 uur in de pens.
                 Structuurwaarde          Structuurwaarde/kg ds (CVB 1998)

                 GEWIJZIGD VERSLAG
                 Dit verslag vervangt alle eerdere onder ditzelfde nummer
                 toegezonden versies a.d.h.v. 'datum verslag'.
                                                                                                          .

Methode          Droge stof               Q *      Em: GEWAS.OVB
                 Ruw as                   Q *      Em: NIRS
                 VCOS (%OS)               Q *      Em: NIRS
                 Ruw eiwit
                 (bij silage ammoniakvrij) Q *      Em: NIRS
                 Oplosbr.ruw eiwit(%)      *       Em: NIRS
                 Ruw vet                   *       Em: NIRS
                 Ruwe celstof             Q *      Em: NIRS
                 Suiker                   Q *      Em: NIRS
                 NDF                       *       Em: NIRS
                 NDFverteerbr.heid(%)              Em: NIRS
                 ADF                       *       Em: NIRS
                 ADL                       *       Em: NIRS
                 Mineralen                Q *      Em: SPZ2:(Gw NEN 6966)
                 Chloor                    *       Em: NIRS

                 Kat.AnionVerschil (meq)           Berekende waarde
                 Molybdeen (mg)           Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Jodium (mg)               *       Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Kobalt (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Seleen (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)

                 Em               Eigen methode Eurofins Agro
                 Gw; Cf           Gelijkwaardig aan; Conform
                 Q                Methode geaccrediteerd door RvA
                 *                Bij deze verrichting is de gestelde houdbaar-
                                  heidstermijn tussen monstername en analyse
                                  overschreden. Dit heeft mogelijk de
                                  betrouwbaarheid van het resultaat beïnvloed.
                 De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het
                 aan Eurofins Agro aangeleverde materiaal op 07-10-2016



Gras vers
2016wb-a1

Voederwaardeonderzoek Eurofins Agro
Postbus 170
NL - 6700 AD Wageningen

T  monstername: Klaas Riepma: 0652002101
T  klantenservice: 088 876 1010
E  klantenservice@eurofins-agro.com
I   www.eurofins-agro.com

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van dhr J.P. Dekker, directeur Operations. Op al onze
vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze
en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing Wageningen BV
stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door
of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Uw klantnummer: 8365970

Adviesbureau De Biogeoloog
Gino Smeulders
C Outshoornstr 8
1333 PA  ALMERE

Pagina: 1
Totaal aantal pagina's: 2

256495, 30-11-2016

Onderzoek        Onderzoek-/ordernummer:           Oogstdatum:
                 256495/003949423                  -

                 steenmeel baelde

Resultaat                         Resultaat                Streef-
in gram/kg,                       product droge stof       traject
tenzij anders
vermeld.         DS               500

                 VEM              337     673
Voederwaarde

resultaat
en analyse-      VEVI             320     639

                 DVE              31      62

                 OEB              22      43

                 VOS              277     553

                 FOSp             253     506

                 OEB 2 uur        16      32

                 FOSp 2 uur       54      108

                 Structuurwaarde          2,9

                 Verzadigingswrd.         1,10

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Ruw as                   137

                 VCOS (%OS)               64,1

                 Ruw eiwit                205

                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   38

                 Ruw vet                  28

                 Ruwe celstof             329

                 Suiker                   < 11

                 NDF                      614

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      61,2

                 ADF                      346

                 ADL                      58

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject
Mineralen
                 Natrium                  13,4

                 Kalium                   45,6

                 Magnesium                3,9

                 Calcium                  9,9

                 Fosfor                   7,3

                 Zwavel                   5,5

                 Chloor                   19,4

                 Kat.AnionVerschil (meq)  859

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Mangaan (mg)             58

                 Zink (mg)                56

                 IJzer (mg)               602

                 Koper (mg)               10,3

                 Molybdeen (mg)           2,4

                 Jodium (mg)              0,3

                 Borium (mg)              9,7

                 Kobalt (µg)              101

                 Seleen (µg)              30



2016wb-a1

Pagina: 2
Totaal aantal pagina's: 2

256495, 30-11-2016

Opmerking        Voederwaarde en analyseresultaat

                 Het voor ruw eiwit gecorrigeerde
                 celwandgehalte bedraagt:
                 NDF N-vrij                        567  g/kg DS

                 Rundvee: de berekende gehalten van onderstaande darm-
                 verteerbare aminozuren bedragen circa:
                 Lysine                            3,7  g/kg DS
                 Methionine                        1,4  g/kg DS

Contact & info   Contactpersoon monstername:
                 Klaas Riepma: 0652002101
                                                                                                          .
                 Monster genomen door              Derden
                 Datum monstername                 18-07-2016
                 Datum verslag                     30-11-2016

                 GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
                 mg                       milligram
                                          (1 mg = 1 duizendste gram)
                 µg                       microgram
                                          (1 µg = 1 miljoenste gram)
                 DS                       Droge stof
                 VCOS (%OS)               Verteringscoëfficiënt Organische Stof
                                          (% organische stof)
                 VOS                      Verteerbare Organische Stof
                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   Oplosbaarheid ruw eiwit (%RE totaal)
                 NDF                      Neutral Detergent Fibre
                 ADF                      Acid Detergent Fibre
                 ADL                      Acid Detergent Lignin

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      NDF verteerbaarheid (%NDF)
                 Kat.AnionVerschil (meq)  Kation Anion Verschil van Na,K,S,Cl
                                          (milli equivalent/kg DS)
                 VEM                      Voeder Eenheid Melk
                 VEVI                     Voeder Eenheid Vleesvee Intensief
                 DVE                      Darm Verteerbaar Eiwit
                 OEB                      Onbestendig Eiwit Balans
                 FOS(p)                   Fermenteerbare Organische Stof (pens)
                 2 uur                    Hoeveelheden OEB en FOS na een
                                          verblijf van 2 uur in de pens.
                 Structuurwaarde          Structuurwaarde/kg ds (CVB 1998)

                 Na verzending van dit verslag wordt - indien de aard
                 en de onderzoekmethode van het monster dit toelaat -
                 het monster nog twee weken bij Eurofins Agro voor u
                 bewaard. Binnen deze tijd kunt u eventueel reclameren
                 en/of aanvullend onderzoek aanvragen.

Methode          Droge stof               Q *      Em: GEWAS.OVB
                 Ruw as                   Q *      Em: NIRS
                 VCOS (%OS)               Q *      Em: NIRS
                 Ruw eiwit
                 (bij silage ammoniakvrij) Q *      Em: NIRS
                 Oplosbr.ruw eiwit(%)      *       Em: NIRS
                 Ruw vet                   *       Em: NIRS
                 Ruwe celstof             Q *      Em: NIRS
                 Suiker                   Q *      Em: NIRS
                 NDF                       *       Em: NIRS
                 NDFverteerbr.heid(%)              Em: NIRS
                 ADF                       *       Em: NIRS
                 ADL                       *       Em: NIRS
                 Mineralen                Q *      Em: SPZ2:(Gw NEN 6966)
                 Chloor                    *       Em: NIRS

                 Kat.AnionVerschil (meq)           Berekende waarde
                 Molybdeen (mg)           Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Jodium (mg)               *       Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Kobalt (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Seleen (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)

                 Em               Eigen methode Eurofins Agro
                 Gw; Cf           Gelijkwaardig aan; Conform
                 Q                Methode geaccrediteerd door RvA
                 *                Bij deze verrichting is de gestelde houdbaar-
                                  heidstermijn tussen monstername en analyse
                                  overschreden. Dit heeft mogelijk de
                                  betrouwbaarheid van het resultaat beïnvloed.
                 De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het
                 aan Eurofins Agro aangeleverde materiaal op 10-11-2016



Gras vers
2016wb-b1

Voederwaardeonderzoek Eurofins Agro
Postbus 170
NL - 6700 AD Wageningen

T  monstername: Klaas Riepma: 0652002101
T  klantenservice: 088 876 1010
E  klantenservice@eurofins-agro.com
I   www.eurofins-agro.com

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van dhr J.P. Dekker, directeur Operations. Op al onze
vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze
en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing Wageningen BV
stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door
of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Uw klantnummer: 8365970

Adviesbureau De Biogeoloog
Gino Smeulders
C Outshoornstr 8
1333 PA  ALMERE

Pagina: 1
Totaal aantal pagina's: 2

256496, 24-11-2016

Onderzoek        Onderzoek-/ordernummer:           Oogstdatum:
                 256496/003949423                  -

                 steenmeel baelde

Resultaat                         Resultaat                Streef-
in gram/kg,                       product droge stof       traject
tenzij anders
vermeld.         DS               730

                 VEM              614     842
Voederwaarde

resultaat
en analyse-      VEVI             629     862

                 DVE              46      63

                 OEB              12      16

                 VOS              484     663

                 FOSp             363     498

                 OEB 2 uur        9       13

                 FOSp 2 uur       102     140

                 Structuurwaarde          2,2

                 Verzadigingswrd.         0,96

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Ruw as                   130

                 VCOS (%OS)               76,2

                 Ruw eiwit                150

                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   11

                 Ruw vet                  25

                 Ruwe celstof             263

                 Suiker                   72

                 NDF                      571

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      67,5

                 ADF                      309

                 ADL                      26

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject
Mineralen
                 Natrium                  7,5

                 Kalium                   34,0

                 Magnesium                2,7

                 Calcium                  6,2

                 Fosfor                   5,1

                 Zwavel                   3,4

                 Chloor                   15,1

                 Kat.AnionVerschil (meq)  558

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Mangaan (mg)             38

                 Zink (mg)                29

                 IJzer (mg)               106

                 Koper (mg)               7,0

                 Molybdeen (mg)           2,0

                 Jodium (mg)              0,2

                 Borium (mg)              6,9

                 Kobalt (µg)              < 40

                 Seleen (µg)              16



2016wb-b1

Pagina: 2
Totaal aantal pagina's: 2

256496, 24-11-2016

Opmerking        Voederwaarde en analyseresultaat

                 Het voor ruw eiwit gecorrigeerde
                 celwandgehalte bedraagt:
                 NDF N-vrij                        511  g/kg DS

                 Rundvee: de berekende gehalten van onderstaande darm-
                 verteerbare aminozuren bedragen circa:
                 Lysine                            3,8  g/kg DS
                 Methionine                        1,4  g/kg DS

Contact & info   Contactpersoon monstername:
                 Klaas Riepma: 0652002101
                                                                                                          .
                 Monster genomen door              Derden
                 Datum monstername                 18-07-2016
                 Datum verslag                     24-11-2016

                 GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
                 mg                       milligram
                                          (1 mg = 1 duizendste gram)
                 µg                       microgram
                                          (1 µg = 1 miljoenste gram)
                 DS                       Droge stof
                 VCOS (%OS)               Verteringscoëfficiënt Organische Stof
                                          (% organische stof)
                 VOS                      Verteerbare Organische Stof
                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   Oplosbaarheid ruw eiwit (%RE totaal)
                 NDF                      Neutral Detergent Fibre
                 ADF                      Acid Detergent Fibre
                 ADL                      Acid Detergent Lignin

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      NDF verteerbaarheid (%NDF)
                 Kat.AnionVerschil (meq)  Kation Anion Verschil van Na,K,S,Cl
                                          (milli equivalent/kg DS)
                 VEM                      Voeder Eenheid Melk
                 VEVI                     Voeder Eenheid Vleesvee Intensief
                 DVE                      Darm Verteerbaar Eiwit
                 OEB                      Onbestendig Eiwit Balans
                 FOS(p)                   Fermenteerbare Organische Stof (pens)
                 2 uur                    Hoeveelheden OEB en FOS na een
                                          verblijf van 2 uur in de pens.
                 Structuurwaarde          Structuurwaarde/kg ds (CVB 1998)

                 Na verzending van dit verslag wordt - indien de aard
                 en de onderzoekmethode van het monster dit toelaat -
                 het monster nog twee weken bij Eurofins Agro voor u
                 bewaard. Binnen deze tijd kunt u eventueel reclameren
                 en/of aanvullend onderzoek aanvragen.

Methode          Droge stof               Q *      Em: GEWAS.OVB
                 Ruw as                   Q *      Em: NIRS
                 VCOS (%OS)               Q *      Em: NIRS
                 Ruw eiwit
                 (bij silage ammoniakvrij) Q *      Em: NIRS
                 Oplosbr.ruw eiwit(%)      *       Em: NIRS
                 Ruw vet                   *       Em: NIRS
                 Ruwe celstof             Q *      Em: NIRS
                 Suiker                   Q *      Em: NIRS
                 NDF                       *       Em: NIRS
                 NDFverteerbr.heid(%)              Em: NIRS
                 ADF                       *       Em: NIRS
                 ADL                       *       Em: NIRS
                 Mineralen                Q *      Em: SPZ2:(Gw NEN 6966)
                 Chloor                    *       Em: NIRS

                 Kat.AnionVerschil (meq)           Berekende waarde
                 Molybdeen (mg)           Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Jodium (mg)               *       Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Kobalt (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Seleen (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)

                 Em               Eigen methode Eurofins Agro
                 Gw; Cf           Gelijkwaardig aan; Conform
                 Q                Methode geaccrediteerd door RvA
                 *                Bij deze verrichting is de gestelde houdbaar-
                                  heidstermijn tussen monstername en analyse
                                  overschreden. Dit heeft mogelijk de
                                  betrouwbaarheid van het resultaat beïnvloed.
                 De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het
                 aan Eurofins Agro aangeleverde materiaal op 10-11-2016



Gras vers
2016wb-r1

Voederwaardeonderzoek Eurofins Agro
Postbus 170
NL - 6700 AD Wageningen

T  monstername: Klaas Riepma: 0652002101
T  klantenservice: 088 876 1010
E  klantenservice@eurofins-agro.com
I   www.eurofins-agro.com

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van dhr J.P. Dekker, directeur Operations. Op al onze
vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze
en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing Wageningen BV
stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door
of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen BV is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals
nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de
analysemethoden.

Uw klantnummer: 8365970

Adviesbureau De Biogeoloog
Gino Smeulders
C Outshoornstr 8
1333 PA  ALMERE

Pagina: 1
Totaal aantal pagina's: 2

256494, 15-12-2016

Onderzoek        Onderzoek-/ordernummer:           Oogstdatum:
                 256494/003949423                  -

                 steenmeel baelde

Resultaat                         Resultaat                Streef-
in gram/kg,                       product droge stof       traject
tenzij anders
vermeld.         DS               618

                 VEM              479     775
Voederwaarde

resultaat
en analyse-      VEVI             475     770

                 DVE              46      75

                 OEB              33      53

                 VOS              380     615

                 FOSp             330     535

                 OEB 2 uur        20      33

                 FOSp 2 uur       88      142

                 Structuurwaarde          2,0

                 Verzadigingswrd.         0,98

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Ruw as                   131

                 VCOS (%OS)               70,8

                 Ruw eiwit                222

                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   26

                 Ruw vet                  28

                 Ruwe celstof             244

                 Suiker                   41

                 NDF                      582

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      65,8

                 ADF                      297

                 ADL                      42

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject
Mineralen
                 Natrium                  9,3

                 Kalium                   46,3

                 Magnesium                3,1

                 Calcium                  7,4

                 Fosfor                   6,1

                 Zwavel                   4,4

                 Chloor                   15,0

                 Kat.AnionVerschil (meq)  891

                                          Resultaat        Streef-
                                          droge stof       traject

                 Mangaan (mg)             44

                 Zink (mg)                39

                 IJzer (mg)               117

                 Koper (mg)               9,2

                 Molybdeen (mg)           2,3

                 Jodium (mg)              0,1

                 Borium (mg)              6,5

                 Kobalt (µg)              < 40

                 Seleen (µg)              13
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Opmerking        Voederwaarde en analyseresultaat

                 Het voor ruw eiwit gecorrigeerde
                 celwandgehalte bedraagt:
                 NDF N-vrij                        540  g/kg DS

                 Rundvee: de berekende gehalten van onderstaande darm-
                 verteerbare aminozuren bedragen circa:
                 Lysine                            4,4  g/kg DS
                 Methionine                        1,6  g/kg DS

Contact & info   Contactpersoon monstername:
                 Klaas Riepma: 0652002101
                                                                                                          .
                 Monster genomen door              Derden
                 Datum monstername                 18-07-2016
                 Datum verslag                     15-12-2016

                 GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
                 mg                       milligram
                                          (1 mg = 1 duizendste gram)
                 µg                       microgram
                                          (1 µg = 1 miljoenste gram)
                 DS                       Droge stof
                 VCOS (%OS)               Verteringscoëfficiënt Organische Stof
                                          (% organische stof)
                 VOS                      Verteerbare Organische Stof
                 Oplosbr.ruw eiwit(%RE)   Oplosbaarheid ruw eiwit (%RE totaal)
                 NDF                      Neutral Detergent Fibre
                 ADF                      Acid Detergent Fibre
                 ADL                      Acid Detergent Lignin

                 NDFvert.br.hd(%NDF)      NDF verteerbaarheid (%NDF)
                 Kat.AnionVerschil (meq)  Kation Anion Verschil van Na,K,S,Cl
                                          (milli equivalent/kg DS)
                 VEM                      Voeder Eenheid Melk
                 VEVI                     Voeder Eenheid Vleesvee Intensief
                 DVE                      Darm Verteerbaar Eiwit
                 OEB                      Onbestendig Eiwit Balans
                 FOS(p)                   Fermenteerbare Organische Stof (pens)
                 2 uur                    Hoeveelheden OEB en FOS na een
                                          verblijf van 2 uur in de pens.
                 Structuurwaarde          Structuurwaarde/kg ds (CVB 1998)

                 Na verzending van dit verslag wordt - indien de aard
                 en de onderzoekmethode van het monster dit toelaat -
                 het monster nog twee weken bij Eurofins Agro voor u
                 bewaard. Binnen deze tijd kunt u eventueel reclameren
                 en/of aanvullend onderzoek aanvragen.

Methode          Droge stof               Q *      Em: GEWAS.OVB
                 Ruw as                   Q *      Em: VAS1
                 VCOS (%OS)               Q *      Em: NIRS
                 Ruw eiwit
                 (bij silage ammoniakvrij) Q *      Em: NIRS
                 Oplosbr.ruw eiwit(%)      *       Em: NIRS
                 Ruw vet                   *       Em: NIRS
                 Ruwe celstof             Q *      Em: NIRS
                 Suiker                   Q *      Em: NIRS
                 NDF                       *       Em: NIRS
                 NDFverteerbr.heid(%)      *       Em: NDF3
                 ADF                       *       Em: NIRS
                 ADL                       *       Em: NIRS
                 Mineralen                Q *      Em: SPZ2:(Gw NEN 6966)
                 Chloor                    *       Em: NIRS

                 Kat.AnionVerschil (meq)           Berekende waarde
                 Molybdeen (mg)           Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Jodium (mg)               *       Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Kobalt (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)
                 Seleen (µg)              Q *      Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2)

                 Em               Eigen methode Eurofins Agro
                 Gw; Cf           Gelijkwaardig aan; Conform
                 Q                Methode geaccrediteerd door RvA
                 *                Bij deze verrichting is de gestelde houdbaar-
                                  heidstermijn tussen monstername en analyse
                                  overschreden. Dit heeft mogelijk de
                                  betrouwbaarheid van het resultaat beïnvloed.
                 De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het
                 aan Eurofins Agro aangeleverde materiaal op 10-11-2016
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Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L
Monstergegevens
Product:                               Datum monstername:
Monsteraanduiding: 1e snede 2016 - A1 Monsternemer:
Maaidatum: Telefoonnummer:
Veldperiode: 2 dag(en) Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten

Resultaten zijn uitgedrukt in g per kg droge stof. DS in g per kg product. VC-OS, NH3-fractie en NDF verteerbaar in %, pH (=zuurtegraad).

DS RE RC RAS Suiker RVet pH NH3- fractie Melkzuur Azijnzuur Boterzuur *

347 131 276 93 44 36 4.4 11 55 16 3.2

Streefwaarde 300 - 500 160 - 190 230 - 280 90 - 120 40 - 100 30 - 50 4.1 - 4.9 < 9 30 - 70 10 - 20 < 3.0

VC-OS NO3 Cl NDF ADF ADL NDF verteerbaar % Oplosbaar RE

76.1 <0.5 12.4 516 315 25

76 - 80 < 7.5 5 - 20 420 - 500 240 - 290 20 - 30

Voederwaarde rantsoen Voederwaarde productbeoordeling

per kg product per kg droge stof (ds)

DVE/OEB systeem 2007 312 321 17 12 898 926 49 36 61 690 561 252
DVE/OEB systeem 1991 312 321 22 5 898 926 64 15 - 690 568 -

Streefwaarde 880 - 940 900 - 980 60 - 80 40 - 80 680 - 720 525 - 600

Extra voederwaarden Kenmerken Agrifirm
per kg droge stof (ds) per kg droge stof (ds)

DVLy DVMe WDVE WFOS FEB

3.0 1.1 147 63 519 17

SFK SFE

160 81

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 1/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

68.0 64

1.10 3.25 0.45
Streefwaarde 0.95 - 1.10 2.6 - 3.0

Verzadigings-                                       
waarde

Structuurwaarde RE                     
totaal

VEM VEVI OEB-2

14-12-2016

FOS-2/FOS

graskuil 30-11-2016

VOS FOSp FOSp-2OEB

R.J. Hilverts
26-5-2016 0599-331640 / 06-10942447

1-12-2016
- 470490

DVE OEB VEM VEVI DVE

Streefwaarde
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Kengetallen mengvoerleverancier 
De verklaring van deze kengetallen kan  worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.  

 

    Toelichting voederwaarde graskuil    Tlgraskpag2 09-07-13.doc, JW 
 

Onderzochte waarden en betekenis afkortingen:    Methode: 
 DS    = Droge Stof     AV V As Znd en AV intern 
 RAS   = Ruw As      AV V As Znd en AV intern 
 RE    = Ruw Eiwit     NH3-fractie en AV intern 
 RC    = Ruwe Celstof     AV intern 
 VC-OS = Verterings Coëfficiënt-Organische Stof   AV intern 
 Suiker       AV intern 
 NH3   = Ammoniak     AV intern 
 RVet = Ruw Vet     AV intern 
 NO3   = Nitraat      AV intern 
 Cl    = Chloor      AV intern 
 NDF = Neutral Detergent Fibre    AV intern 
 ADF = Acid Detergent Fibre    AV intern 
 ADL = Acid Detergent Lignin    AV intern 
 pH = Zuurgraad     AV intern 
 NDF verteerbaar      AV Intern 
 Melkzuur       AV intern 
 Azijnzuur       AV intern 
 Boterzuur *      Berekende waarde 
 Oplosbaar RE      AV intern 
  
Berekende kengetallen 
De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.  
 
Verklaring kengetallen 
VEM:  Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt  
  voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproductie. 
VEVI:  Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde 
  wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee. 
DVE:  Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en  
  productie. 
DVLy en DVMe:  Darmverteerbaar Lysine en darmverteerbaar Methionine. Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens  
  documentatierapport CVB.  
OEB:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  
  voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens. Een hoge OEB waarde (>100) geeft aan dat er in verhouding te weinig  
  energie in het rantsoen zit, hierdoor zal een deel van het onbestendig eiwit in de pens worden gebruikt voor productie energie in plaats  
  van microbieel eiwit.  
OEB-2:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  

voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Onbestendig eiwit is 
sneller beschikbaar dan energie in graskuil waardoor OEB 0-2 uur vaak hoger is dan de gemiddelde OEB. 

VOS:  Verteerbare Organische Stof is de absolute hoeveelheid organische stof die de koe kan verteren. VOS heeft een directe relatie met de  
  VC-OS en vormt de basis voor het uitrekenen van de VEM en DVE. 
FOS:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens. Dit deel dient 
  als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melksamenstelling. 
FOS-2:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, 

welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de 
melksamenstelling. 

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. 
Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS  in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil ‘sneller ‘ wordt. 

NH3- fractie: De NH3-fractie is een maatstaaf voor de conservering van het product. Het getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit is 
  afgebroken (rottingspercentage). Bij een NH3-fraktie van 9 of groter neemt de kans op veel sporen van boterzuurbacteriën toe. 
Suiker:  Suiker is een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en  
  neemt de kans op pensverzuring toe. 
Nitraat:  Nitraat is een tussenvorm van stikstof naar eiwit. Een koe zet nitraat om in nitriet. Nitriet hecht zich aan de rode bloedlichaampjes op  
  de plaats waar normaal zuurstof gebonden wordt, hierdoor ontstaat een verstikkingskans. Dit risico wordt groter vanaf 7.5 gram per  
  kg droge stof. U dient dan correcties in het rantsoen aan te brengen door andere producten bij te voeren (verdunnen). U dient dit  
  product dan tevens zoveel mogelijk verdeeld over de dag te voeren. 
Chloor:  Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuur-base evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het  
  regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen metname problemen  
  ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren. 
Celwanden Energie en eiwit komen voor de koe beschikbaar wanneer de celwanden zijn afgebroken. De snelheid en het gemak waarmee  
  de celwand afgebroken kan worden hangt af van de wijze waarmee de celwand is opgebouwd. Hemicellulose is snel en gemakkelijk  
  afbreekbaar, cellulose iets minder en lignine en cutine zijn slecht en langzaam afbreekbaar. Veel suikers in de kuil bevorderen de  
  conservering en de vertering door de koe. Lang gras (tegen de bloei) bevat het meeste lignine en conserveert slechter,  
  voorjaarsgras bevat ook meer hemicellulose en cellulose dan zomer- en najaarskuilen. 
NDF:  Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.  
ADF:   Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine. Dit zijn de minder verteerbare delen van de plant. 
ADL:   Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine. 
RE totaal  Ruw Eiwit totaal. De totale hoeveelheid eiwit in het product, inclusief het percentage ammoniak 
 
Verzadigingswaarde: Is een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale drogestof opname per dier per dag te berekenen. Hoe hoger  
   de verzadigingswaarde des te eerder is de koe verzadigd van het product waardoor er minder wordt opgenomen. 
 
Structuurwaarde:  De structuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan structuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt  
  de structuurbehoefte voor herkauwers weergeven. Dit schema geldt voor krachtvoeders die twee maal daags worden verstrekt. Bij 

  meer giften (> 6 maal per dag) is de structuurbehoefte 0.1 lager. 
 
Structuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg: 

In de 1e, 2e of 3e lactatie: > 1.00 
In de 4e lactatie:   > 0.95 
In de 5e lactatie:  > 0.87 

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de structuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen 
- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de structuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen. 
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Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L

Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 1e snede 2016 - A1 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten 

gram per kg droge stof (ds) milligram per kg droge stof (ds)

Na K Mg Ca P S Mn Zn Fe

3.3 25.9 1.9 3.9 3.3 2.2 74 37 292

Streefwaarde 2.0 - 3.0 25 - 35 2.0 - 3.5 4.5 - 6.5 3.0 - 4.5 2.0 - 4.0 40 - 125 25 - 50 100 - 500

milligram per kg droge stof (ds). Co en Se in µg per kg droge stof (ds).

Cu Co Se Mo Cr

3.6 166 44 1.0 1.2

Streefwaarde 12 - 15 100 - 500 90 - 250 1.0 - 2.5 -

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 3/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

14-12-2016

- 470490

Kat- / Anionen 
verschil (KAV)

320

250 - 550

30-11-2016

26-5-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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Toelichting Mineralenonderzoek 
 
 Mineralen 
  Mineralen zijn onderzocht met de methode AV Mineralen. 
 
Natrium:  Natrium is van belang bij het in stand houden van de 

 waterbalans, het zuur-base evenwicht en membraan 
 potentialen. Natrium geeft tevens smaak aan het gras. 
 Bij een tekort vertonen de dieren verschijnselen als 
 verminderde eetlust, likzucht en een droge stugge huid. 

 
Kalium:  Kalium is van belang bij het transport binnen de 

 skeletspieren en het in standhouden van osmotische 
 druk in cellen. In het rantsoen is een  gehalte van 8 gr/kg 
 droge stof voldoende. 

  Een tekort aan kalium komt in Nederland normaal 
 gesproken niet voor. Bij een overmaat aan kalium zullen 
 de koeien dunne mest produceren waardoor een groot 
 verlies optreedt aan voedingsstoffen. 

 
Magnesium: Magnesium is van belang bij spiercontracties en het  
 activeren van diverse enzymen die betrokken zijn bij 
 de  energiewerking. Bij een tekort aan magnesium 
 vertonen de dieren een verminderde  eetlust, stijve gang, 
 onrustig gedrag (spierrillingen, nervositeit), lagere 
 melkproductie en later heftige krampen of verlammings-
 verschijnselen, waarbij sterfte mogelijk is (Kopziekte). 
Calcium en 
Fosfor:   Zijn de hoofdbestanddelen van botmineralen. Daarnaast 

 is calcium van belang bij bloedstolling, spiercontracties 
 en de regulering van celfuncties. Fosfor is tevens van 
 belang bij de energiewerking in het dier. Er is uitwisseling 
 en evenwicht van fosfor en calcium tussen botten en 
 bloedplasma/ weefselvocht. 

  Bij een tekort treed bij jonge dieren een verstoorde 
 botmineralisatie op. Bij oude dieren kan botontkalking 
 ontstaan. Bij een overmatige voorziening komt 
 botverharding voor. Dit kan bij oude dieren aan het eind 
 van de droogstand voorkomen. Na afkalven kan dan niet 
 snel genoeg calcium worden vrijgemaakt, waardoor een 
 tekort in het bloedplasma/ weefselvocht ontstaat 
 (Melkziekte). Daarnaast vermindert de opname van 
 sporenelementen, waardoor gezondheidsproblemen 
 kunnen ontstaan. 

 
Mangaan:  Mangaan is van belang in een aantal enzymen bij de 
 vorming van kraakbeen en beenderen, het functioneren 
 van de geslachtsorganen en koolhydraatstofwisseling. De 
 vertering van ruwe celstof in de pens wordt bevorderd. 
  Wanneer koeien te weinig mangaan krijgen kunnen 

 kalveren met kromme en zwakke voorbenen worden 
 geboren. Tevens kunnen kalveren zenuwstoornissen 
 vertonen en prikkelbaar zijn. 

 Bij een overmaat aan mangaan wordt de bloedvorming 
geremd.  

 
Zink: Is van belang in een groot aantal enzymen bij de groei en 
 voerbenutting, ontwikkeling van huid, haar en  hoeven en 
 functioneren van voortplantingsorganen. Zink heeft ook 
 een gunstig effect op het afweermechanisme. 
  Bij een tekort komt bij kalveren een slechte groei en 

 huidontwikkeling voor. Bij oude koeien stijgt de kans op 
 “stinkpoten”. 

  Bij een overmaat (meer dan 500 mg/kg droge  stof) 
 neemt de benutting van koper en ijzer af. 

 
IJzer: IJzer is van belang bij de vorming van bloed. Wanneer de 
 dieren te weinig ijzer opnemen kan dat leiden tot 
 bloedarmoede. Over het algemeen komen in Nederland 
 geen problemen voor. 
 
Koper:  Koper is van belang in een aantal enzymen bij 

 stofwisselingsprocessen en de vorming van bloed, 
 pigment, botgroei en ontwikkeling van huid en haar. 
 Koperreserve bevindt zich in de lever. 

 Gebrekverschijnselen komen eerst bij jonge dieren voor. 
De dieren vertonen verschijnselen als doffe haarkleur, 
zwart haar wordt grijs-wit, wit haar wordt vuilgeel. Verder 
ontstaat een matige ontwikkeling, verdikte kogels, slechte 
conditie, weinig rompdiepte, diarree en verminderde 
melkgift. Hoge gehaltes molybdeen, zwavel, zink, ijzer en 
calcium met een hoog eiwitgehalte in het rantsoen  

  

 veroorzaken een verminderde absorptie van koper. Bij een  
 overmatige voorziening kan kopervergiftiging ontstaan. De 

dieren vertonen verschijnselen als plotseling verminderde 
eetlust, geelzucht, bloedwateren, snelle verzwakking en 
dood. Schapen en kalveren met een niet volledig 
ontwikkelde pens hebben het eerst last van overmaat. Dit 
kan worden tegengegaan door het OEB-gehalte en/of het 
zwavel, molybdeen- en zinkgehalte in het rantsoen omhoog 
te brengen. 

 
Kat- en anion verschil (KAV): 
 Het kat- en anion verschil  geeft de verschil  weer tussen de 
 hoeveelheid mineralen met een positieve lading (kationen) 
 en de elementen met een negatieve lading (anionen). Het 
 KAV heeft daarmee invloed op het zuur-base evenwicht in 
 een koe. Bij afkalven heeft een koe baat bij een hoge 
 resorptiemogelijkheid van calcium in het bloed. Door de 
 snelle opname van calcium wordt melkziekte / kalfziekte 
 voorkomen. Dit wordt bereikt bij een hogere zuurgraad in het 
 bloed en urine en daarmee bij een lage KAV waarde . Een 
 lage KAV waarde kan gerealiseerd worden door weinig 
 natrium en kalium (positieve mineralen) te verstrekken in het 
 rantsoen in de weken voor afkalven.  

 
 Sporenelementen 

De methode van onderzoek bij de sporenelementen is AV 
Sporen, selenium is bepaald met de methode AV ZV (Se) of 
AV Intern (Se ¹). 

Cobalt:  Cobalt is van belang bij het goed functioneren van de 
 pensbacteriën. De pensbacteriën vormen het voor 
 herkauwers essentiële vitamine B12. 

  Bij een tekort gedijen de dieren minder. Gebreksverschijn-
 selen zijn een slechte eetlust, het onvoldoende afgrazen van 
 percelen, een slechte pensontwikkeling, een slechte conditie 
 en productie, doffe haarkleur, likzucht, lusteloos en dromerig 
 gedrag, bloedarmoede en zwakke kalveren. 

 
Selenium:  Selenium is van belang in een enzym bij de werking van 

 witte bloedlichaampjes. Bij infecties en de afvoer van 
 schadelijke stoffen speelt dit enzym een belangrijke rol. 

 Bij tekorten vermindert de werking van het immunologische 
 afweersysteem. De dieren blijven aan de nageboorte staan, 
 er ontstaat een grotere kans op uierontstekingen en de 
 vruchtbaarheid neemt af. Andere effecten: slechte groei, 
 verminderde weerstand, diarree en baarmoederontsteking. 
 Bij een overmaat kan een verminderde weerstand, 
 verlammingsverschijnselen en verlies van het haarkleed 
 optreden. 
Zwavel en 
Molybdeen: Zwavel is van belang bij de vorming van eiwit in gras. 
 Door bemesting met zwavel houdende meststoffen 
 kunnen de zwavelgehaltes in het gras oplopen. Bij hoge 
 gehaltes Zwavel en Molybdeen wordt de absorptie van 
 andere sporenelementen (met name  Koper) bemoeilijkt. 
  Tekorten aan Zwavel komen vrijwel niet voor. Een 

 zwavelbalans kan duidelijkheid geven. 
    Bij overmaat kunnen zich bij zwavel en molybdeen  

  problemen voordoen als beschreven bij koper. 
 

Behoeftetabel mineralen en sporenelementen voor melkvee 

Natrium 7 + ( 0.5 * Melkgift) 
Kalium (g per dag) (0.03 * Lichaamsgewicht) + (2 * Melkgift)   
Magnesium* (g per dag)  100 / Absorptie * (2.5 * ( 0.12 * Melkgift))  
Calcium (g per dag)  (0.032 * Lichaamsgewicht) + (2.4 * 

Melkgift) 
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43 * melkgift 
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds. 
Zink 25 mg/kg ds. 
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds. 
Cobalt** > 100 µg/kg ds. 
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht + 

500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 
µg/kg ds. 

Zwavel 2-4 g kg ds. 
  
 
*  De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kali- 

en eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage 
kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de 
graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen. 

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te 
kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer. 
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De Kruilier 1  9172 GW  Ferwert  Tel 0518-411201  Fax 0518-411470   www.alnn.nl  info@alnn.nl

Mts. Migchels
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Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

R a p p o r t a g e   B e d r i j f s s p e c i f i e k e   E x c r e t i e
Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 1e snede 2016 - A1 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: - Datum opmeting:

Laboratoriumnummer:

Partijgegevens:

Methode oogsten: grootpak pers rond
Aantal balen: 14

Afmeting (gem)

g/kg product g/kg droge stof (ds)
DS VEM RE totaal N P

347 898 147 23.5 3.3

Vereiste gegevens Bedrijfsspecifieke Excretie

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:

Pagina 1/1 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).
14-12-2016

30-11-2016

Totaal in partij 3196 2870 470 75 11

Kg DS KVEM RE totaal (kg) N (kg) P (kg)

1.10 1.26 - 19

Hoogte (m) Diameter (m) Lengte (m) Totaal inhoud (m3)

470490

30-11-2016

26-5-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L
Monstergegevens
Product:                               Datum monstername:
Monsteraanduiding: 2e snede 2016 - A2 Monsternemer:
Maaidatum: Telefoonnummer:
Veldperiode: 4 dag(en) Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten

Resultaten zijn uitgedrukt in g per kg droge stof. DS in g per kg product. VC-OS, NH3-fractie en NDF verteerbaar in %, pH (=zuurtegraad).

DS RE RC RAS Suiker RVet pH NH3- fractie Melkzuur Azijnzuur Boterzuur *

529 136 293 89 59 29 5.7 7 13 6 1.6

Streefwaarde 300 - 500 160 - 190 230 - 280 90 - 120 80 - 160 30 - 50 4.9 - 5.9 < 6 5 - 15 10 - 20 < 3.0

VC-OS NO3 Cl NDF ADF ADL NDF verteerbaar % Oplosbaar RE

71.3 0.9 12.5 557 340 30

76 - 80 < 7.5 5 - 20 420 - 500 240 - 290 20 - 30

Voederwaarde rantsoen Voederwaarde productbeoordeling

per kg product per kg droge stof (ds)

DVE/OEB systeem 2007 432 434 30 13 817 820 56 24 39 650 478 178
DVE/OEB systeem 1991 432 434 36 2 817 820 68 4 - 650 555 -

Streefwaarde 880 - 940 900 - 980 60 - 80 40 - 80 680 - 720 525 - 600

Extra voederwaarden Kenmerken Agrifirm
per kg droge stof (ds) per kg droge stof (ds)

DVLy DVMe WDVE WFOS FEB

3.1 1.2 146 70 540 1

SFK SFE

129 66

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 1/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

61.9 51

1.09 3.46 0.37
Streefwaarde 0.95 - 1.10 2.6 - 3.0

Verzadigings-                                       
waarde

Structuurwaarde RE                     
totaal

VEM VEVI OEB-2

14-12-2016

FOS-2/FOS

graskuil 30-11-2016

VOS FOSp FOSp-2OEB

R.J. Hilverts
16-7-2016 0599-331640 / 06-10942447

1-12-2016
- 470491

DVE OEB VEM VEVI DVE

Streefwaarde
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Kengetallen mengvoerleverancier 
De verklaring van deze kengetallen kan  worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.  

 

    Toelichting voederwaarde graskuil    Tlgraskpag2 09-07-13.doc, JW 
 

Onderzochte waarden en betekenis afkortingen:    Methode: 
 DS    = Droge Stof     AV V As Znd en AV intern 
 RAS   = Ruw As      AV V As Znd en AV intern 
 RE    = Ruw Eiwit     NH3-fractie en AV intern 
 RC    = Ruwe Celstof     AV intern 
 VC-OS = Verterings Coëfficiënt-Organische Stof   AV intern 
 Suiker       AV intern 
 NH3   = Ammoniak     AV intern 
 RVet = Ruw Vet     AV intern 
 NO3   = Nitraat      AV intern 
 Cl    = Chloor      AV intern 
 NDF = Neutral Detergent Fibre    AV intern 
 ADF = Acid Detergent Fibre    AV intern 
 ADL = Acid Detergent Lignin    AV intern 
 pH = Zuurgraad     AV intern 
 NDF verteerbaar      AV Intern 
 Melkzuur       AV intern 
 Azijnzuur       AV intern 
 Boterzuur *      Berekende waarde 
 Oplosbaar RE      AV intern 
  
Berekende kengetallen 
De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.  
 
Verklaring kengetallen 
VEM:  Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt  
  voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproductie. 
VEVI:  Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde 
  wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee. 
DVE:  Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en  
  productie. 
DVLy en DVMe:  Darmverteerbaar Lysine en darmverteerbaar Methionine. Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens  
  documentatierapport CVB.  
OEB:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  
  voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens. Een hoge OEB waarde (>100) geeft aan dat er in verhouding te weinig  
  energie in het rantsoen zit, hierdoor zal een deel van het onbestendig eiwit in de pens worden gebruikt voor productie energie in plaats  
  van microbieel eiwit.  
OEB-2:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  

voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Onbestendig eiwit is 
sneller beschikbaar dan energie in graskuil waardoor OEB 0-2 uur vaak hoger is dan de gemiddelde OEB. 

VOS:  Verteerbare Organische Stof is de absolute hoeveelheid organische stof die de koe kan verteren. VOS heeft een directe relatie met de  
  VC-OS en vormt de basis voor het uitrekenen van de VEM en DVE. 
FOS:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens. Dit deel dient 
  als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melksamenstelling. 
FOS-2:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, 

welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de 
melksamenstelling. 

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. 
Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS  in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil ‘sneller ‘ wordt. 

NH3- fractie: De NH3-fractie is een maatstaaf voor de conservering van het product. Het getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit is 
  afgebroken (rottingspercentage). Bij een NH3-fraktie van 9 of groter neemt de kans op veel sporen van boterzuurbacteriën toe. 
Suiker:  Suiker is een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en  
  neemt de kans op pensverzuring toe. 
Nitraat:  Nitraat is een tussenvorm van stikstof naar eiwit. Een koe zet nitraat om in nitriet. Nitriet hecht zich aan de rode bloedlichaampjes op  
  de plaats waar normaal zuurstof gebonden wordt, hierdoor ontstaat een verstikkingskans. Dit risico wordt groter vanaf 7.5 gram per  
  kg droge stof. U dient dan correcties in het rantsoen aan te brengen door andere producten bij te voeren (verdunnen). U dient dit  
  product dan tevens zoveel mogelijk verdeeld over de dag te voeren. 
Chloor:  Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuur-base evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het  
  regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen metname problemen  
  ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren. 
Celwanden Energie en eiwit komen voor de koe beschikbaar wanneer de celwanden zijn afgebroken. De snelheid en het gemak waarmee  
  de celwand afgebroken kan worden hangt af van de wijze waarmee de celwand is opgebouwd. Hemicellulose is snel en gemakkelijk  
  afbreekbaar, cellulose iets minder en lignine en cutine zijn slecht en langzaam afbreekbaar. Veel suikers in de kuil bevorderen de  
  conservering en de vertering door de koe. Lang gras (tegen de bloei) bevat het meeste lignine en conserveert slechter,  
  voorjaarsgras bevat ook meer hemicellulose en cellulose dan zomer- en najaarskuilen. 
NDF:  Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.  
ADF:   Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine. Dit zijn de minder verteerbare delen van de plant. 
ADL:   Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine. 
RE totaal  Ruw Eiwit totaal. De totale hoeveelheid eiwit in het product, inclusief het percentage ammoniak 
 
Verzadigingswaarde: Is een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale drogestof opname per dier per dag te berekenen. Hoe hoger  
   de verzadigingswaarde des te eerder is de koe verzadigd van het product waardoor er minder wordt opgenomen. 
 
Structuurwaarde:  De structuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan structuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt  
  de structuurbehoefte voor herkauwers weergeven. Dit schema geldt voor krachtvoeders die twee maal daags worden verstrekt. Bij 

  meer giften (> 6 maal per dag) is de structuurbehoefte 0.1 lager. 
 
Structuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg: 

In de 1e, 2e of 3e lactatie: > 1.00 
In de 4e lactatie:   > 0.95 
In de 5e lactatie:  > 0.87 

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de structuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen 
- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de structuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen. 
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Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L

Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 2e snede 2016 - A2 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten 

gram per kg droge stof (ds) milligram per kg droge stof (ds)

Na K Mg Ca P S Mn Zn Fe

2.6 30.1 2.0 3.9 3.8 2.5 78 38 91

Streefwaarde 2.0 - 3.0 25 - 35 2.0 - 3.5 4.5 - 6.5 3.0 - 4.5 2.0 - 4.0 40 - 125 25 - 50 100 - 500

milligram per kg droge stof (ds). Co en Se in µg per kg droge stof (ds).

Cu Co Se Mo Cr

4.0 54 35 2.1 1.4

Streefwaarde 12 - 15 100 - 500 90 - 250 1.0 - 2.5 -

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 3/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

14-12-2016

- 470491

Kat- / Anionen 
verschil (KAV)

375

250 - 550

30-11-2016

16-7-2016
4 dag(en) 1-12-2016
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Toelichting Mineralenonderzoek 
 
 Mineralen 
  Mineralen zijn onderzocht met de methode AV Mineralen. 
 
Natrium:  Natrium is van belang bij het in stand houden van de 

 waterbalans, het zuur-base evenwicht en membraan 
 potentialen. Natrium geeft tevens smaak aan het gras. 
 Bij een tekort vertonen de dieren verschijnselen als 
 verminderde eetlust, likzucht en een droge stugge huid. 

 
Kalium:  Kalium is van belang bij het transport binnen de 

 skeletspieren en het in standhouden van osmotische 
 druk in cellen. In het rantsoen is een  gehalte van 8 gr/kg 
 droge stof voldoende. 

  Een tekort aan kalium komt in Nederland normaal 
 gesproken niet voor. Bij een overmaat aan kalium zullen 
 de koeien dunne mest produceren waardoor een groot 
 verlies optreedt aan voedingsstoffen. 

 
Magnesium: Magnesium is van belang bij spiercontracties en het  
 activeren van diverse enzymen die betrokken zijn bij 
 de  energiewerking. Bij een tekort aan magnesium 
 vertonen de dieren een verminderde  eetlust, stijve gang, 
 onrustig gedrag (spierrillingen, nervositeit), lagere 
 melkproductie en later heftige krampen of verlammings-
 verschijnselen, waarbij sterfte mogelijk is (Kopziekte). 
Calcium en 
Fosfor:   Zijn de hoofdbestanddelen van botmineralen. Daarnaast 

 is calcium van belang bij bloedstolling, spiercontracties 
 en de regulering van celfuncties. Fosfor is tevens van 
 belang bij de energiewerking in het dier. Er is uitwisseling 
 en evenwicht van fosfor en calcium tussen botten en 
 bloedplasma/ weefselvocht. 

  Bij een tekort treed bij jonge dieren een verstoorde 
 botmineralisatie op. Bij oude dieren kan botontkalking 
 ontstaan. Bij een overmatige voorziening komt 
 botverharding voor. Dit kan bij oude dieren aan het eind 
 van de droogstand voorkomen. Na afkalven kan dan niet 
 snel genoeg calcium worden vrijgemaakt, waardoor een 
 tekort in het bloedplasma/ weefselvocht ontstaat 
 (Melkziekte). Daarnaast vermindert de opname van 
 sporenelementen, waardoor gezondheidsproblemen 
 kunnen ontstaan. 

 
Mangaan:  Mangaan is van belang in een aantal enzymen bij de 
 vorming van kraakbeen en beenderen, het functioneren 
 van de geslachtsorganen en koolhydraatstofwisseling. De 
 vertering van ruwe celstof in de pens wordt bevorderd. 
  Wanneer koeien te weinig mangaan krijgen kunnen 

 kalveren met kromme en zwakke voorbenen worden 
 geboren. Tevens kunnen kalveren zenuwstoornissen 
 vertonen en prikkelbaar zijn. 

 Bij een overmaat aan mangaan wordt de bloedvorming 
geremd.  

 
Zink: Is van belang in een groot aantal enzymen bij de groei en 
 voerbenutting, ontwikkeling van huid, haar en  hoeven en 
 functioneren van voortplantingsorganen. Zink heeft ook 
 een gunstig effect op het afweermechanisme. 
  Bij een tekort komt bij kalveren een slechte groei en 

 huidontwikkeling voor. Bij oude koeien stijgt de kans op 
 “stinkpoten”. 

  Bij een overmaat (meer dan 500 mg/kg droge  stof) 
 neemt de benutting van koper en ijzer af. 

 
IJzer: IJzer is van belang bij de vorming van bloed. Wanneer de 
 dieren te weinig ijzer opnemen kan dat leiden tot 
 bloedarmoede. Over het algemeen komen in Nederland 
 geen problemen voor. 
 
Koper:  Koper is van belang in een aantal enzymen bij 

 stofwisselingsprocessen en de vorming van bloed, 
 pigment, botgroei en ontwikkeling van huid en haar. 
 Koperreserve bevindt zich in de lever. 

 Gebrekverschijnselen komen eerst bij jonge dieren voor. 
De dieren vertonen verschijnselen als doffe haarkleur, 
zwart haar wordt grijs-wit, wit haar wordt vuilgeel. Verder 
ontstaat een matige ontwikkeling, verdikte kogels, slechte 
conditie, weinig rompdiepte, diarree en verminderde 
melkgift. Hoge gehaltes molybdeen, zwavel, zink, ijzer en 
calcium met een hoog eiwitgehalte in het rantsoen  

  

 veroorzaken een verminderde absorptie van koper. Bij een  
 overmatige voorziening kan kopervergiftiging ontstaan. De 

dieren vertonen verschijnselen als plotseling verminderde 
eetlust, geelzucht, bloedwateren, snelle verzwakking en 
dood. Schapen en kalveren met een niet volledig 
ontwikkelde pens hebben het eerst last van overmaat. Dit 
kan worden tegengegaan door het OEB-gehalte en/of het 
zwavel, molybdeen- en zinkgehalte in het rantsoen omhoog 
te brengen. 

 
Kat- en anion verschil (KAV): 
 Het kat- en anion verschil  geeft de verschil  weer tussen de 
 hoeveelheid mineralen met een positieve lading (kationen) 
 en de elementen met een negatieve lading (anionen). Het 
 KAV heeft daarmee invloed op het zuur-base evenwicht in 
 een koe. Bij afkalven heeft een koe baat bij een hoge 
 resorptiemogelijkheid van calcium in het bloed. Door de 
 snelle opname van calcium wordt melkziekte / kalfziekte 
 voorkomen. Dit wordt bereikt bij een hogere zuurgraad in het 
 bloed en urine en daarmee bij een lage KAV waarde . Een 
 lage KAV waarde kan gerealiseerd worden door weinig 
 natrium en kalium (positieve mineralen) te verstrekken in het 
 rantsoen in de weken voor afkalven.  

 
 Sporenelementen 

De methode van onderzoek bij de sporenelementen is AV 
Sporen, selenium is bepaald met de methode AV ZV (Se) of 
AV Intern (Se ¹). 

Cobalt:  Cobalt is van belang bij het goed functioneren van de 
 pensbacteriën. De pensbacteriën vormen het voor 
 herkauwers essentiële vitamine B12. 

  Bij een tekort gedijen de dieren minder. Gebreksverschijn-
 selen zijn een slechte eetlust, het onvoldoende afgrazen van 
 percelen, een slechte pensontwikkeling, een slechte conditie 
 en productie, doffe haarkleur, likzucht, lusteloos en dromerig 
 gedrag, bloedarmoede en zwakke kalveren. 

 
Selenium:  Selenium is van belang in een enzym bij de werking van 

 witte bloedlichaampjes. Bij infecties en de afvoer van 
 schadelijke stoffen speelt dit enzym een belangrijke rol. 

 Bij tekorten vermindert de werking van het immunologische 
 afweersysteem. De dieren blijven aan de nageboorte staan, 
 er ontstaat een grotere kans op uierontstekingen en de 
 vruchtbaarheid neemt af. Andere effecten: slechte groei, 
 verminderde weerstand, diarree en baarmoederontsteking. 
 Bij een overmaat kan een verminderde weerstand, 
 verlammingsverschijnselen en verlies van het haarkleed 
 optreden. 
Zwavel en 
Molybdeen: Zwavel is van belang bij de vorming van eiwit in gras. 
 Door bemesting met zwavel houdende meststoffen 
 kunnen de zwavelgehaltes in het gras oplopen. Bij hoge 
 gehaltes Zwavel en Molybdeen wordt de absorptie van 
 andere sporenelementen (met name  Koper) bemoeilijkt. 
  Tekorten aan Zwavel komen vrijwel niet voor. Een 

 zwavelbalans kan duidelijkheid geven. 
    Bij overmaat kunnen zich bij zwavel en molybdeen  

  problemen voordoen als beschreven bij koper. 
 

Behoeftetabel mineralen en sporenelementen voor melkvee 

Natrium 7 + ( 0.5 * Melkgift) 
Kalium (g per dag) (0.03 * Lichaamsgewicht) + (2 * Melkgift)   
Magnesium* (g per dag)  100 / Absorptie * (2.5 * ( 0.12 * Melkgift))  
Calcium (g per dag)  (0.032 * Lichaamsgewicht) + (2.4 * 

Melkgift) 
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43 * melkgift 
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds. 
Zink 25 mg/kg ds. 
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds. 
Cobalt** > 100 µg/kg ds. 
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht + 

500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 
µg/kg ds. 

Zwavel 2-4 g kg ds. 
  
 
*  De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kali- 

en eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage 
kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de 
graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen. 

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te 
kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer. 
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R a p p o r t a g e   B e d r i j f s s p e c i f i e k e   E x c r e t i e
Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 2e snede 2016 - A2 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: - Datum opmeting:

Laboratoriumnummer:

Partijgegevens:

Methode oogsten: grootpak pers rond
Aantal balen: 9

Afmeting (gem)

g/kg product g/kg droge stof (ds)
DS VEM RE totaal N P

529 817 146 23.4 3.8

Vereiste gegevens Bedrijfsspecifieke Excretie

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:

Pagina 1/1 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).
14-12-2016

30-11-2016

Totaal in partij 2746 2244 401 64 10

Kg DS KVEM RE totaal (kg) N (kg) P (kg)

1.20 1.30 - 14

Hoogte (m) Diameter (m) Lengte (m) Totaal inhoud (m3)

470491

30-11-2016

16-7-2016
4 dag(en) 1-12-2016



AGRARISCH LABORATORIUM NOORD-NEDERLAND / ALNN BV
De Kruilier 1  9172 GW  Ferwert  Tel 0518-411201  Fax 0518-411470   www.alnn.nl  info@alnn.nl

Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L
Monstergegevens
Product:                               Datum monstername:
Monsteraanduiding: 3e snede 2016 - A3 Monsternemer:
Maaidatum: Telefoonnummer:
Veldperiode: 2 dag(en) Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten

Resultaten zijn uitgedrukt in g per kg droge stof. DS in g per kg product. VC-OS, NH3-fractie en NDF verteerbaar in %, pH (=zuurtegraad).

DS RE RC RAS Suiker RVet pH NH3- fractie Melkzuur Azijnzuur Boterzuur *

614 192 244 101 84 34 6.3 5 < 2 2 0.5

Streefwaarde 300 - 500 160 - 190 230 - 280 90 - 120 100 - 160 30 - 50 5.2 - 6.3 < 5 5 - 10 10 - 20 < 3.0

VC-OS NO3 Cl NDF ADF ADL NDF verteerbaar % Oplosbaar RE

76.8 3.4 14.4 502 282 22

76 - 80 < 7.5 5 - 20 420 - 500 240 - 290 20 - 30

Voederwaarde rantsoen Voederwaarde productbeoordeling

per kg product per kg droge stof (ds)

DVE/OEB systeem 2007 550 565 49 34 895 920 80 56 46 690 497 199
DVE/OEB systeem 1991 550 565 56 22 895 920 91 36 - 690 577 -

Streefwaarde 880 - 940 900 - 980 60 - 80 40 - 80 680 - 720 525 - 600

Extra voederwaarden Kenmerken Agrifirm
per kg droge stof (ds) per kg droge stof (ds)

DVLy DVMe WDVE WFOS FEB

4.2 1.5 202 95 582 30

SFK SFE

138 86

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 1/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

70.0 45

1.00 2.85 0.40
Streefwaarde 0.95 - 1.10 2.6 - 3.0

Verzadigings-                                       
waarde

Structuurwaarde RE                     
totaal

VEM VEVI OEB-2

14-12-2016

FOS-2/FOS

graskuil 30-11-2016

VOS FOSp FOSp-2OEB

R.J. Hilverts
25-8-2016 0599-331640 / 06-10942447

1-12-2016
- 470492

DVE OEB VEM VEVI DVE

Streefwaarde



Pagina 2/4 GRASKUIL Versie:  3 Laboratoriumnummer: 470492

Kengetallen mengvoerleverancier 
De verklaring van deze kengetallen kan  worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.  

 

    Toelichting voederwaarde graskuil    Tlgraskpag2 09-07-13.doc, JW 
 

Onderzochte waarden en betekenis afkortingen:    Methode: 
 DS    = Droge Stof     AV V As Znd en AV intern 
 RAS   = Ruw As      AV V As Znd en AV intern 
 RE    = Ruw Eiwit     NH3-fractie en AV intern 
 RC    = Ruwe Celstof     AV intern 
 VC-OS = Verterings Coëfficiënt-Organische Stof   AV intern 
 Suiker       AV intern 
 NH3   = Ammoniak     AV intern 
 RVet = Ruw Vet     AV intern 
 NO3   = Nitraat      AV intern 
 Cl    = Chloor      AV intern 
 NDF = Neutral Detergent Fibre    AV intern 
 ADF = Acid Detergent Fibre    AV intern 
 ADL = Acid Detergent Lignin    AV intern 
 pH = Zuurgraad     AV intern 
 NDF verteerbaar      AV Intern 
 Melkzuur       AV intern 
 Azijnzuur       AV intern 
 Boterzuur *      Berekende waarde 
 Oplosbaar RE      AV intern 
  
Berekende kengetallen 
De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.  
 
Verklaring kengetallen 
VEM:  Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt  
  voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproductie. 
VEVI:  Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde 
  wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee. 
DVE:  Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en  
  productie. 
DVLy en DVMe:  Darmverteerbaar Lysine en darmverteerbaar Methionine. Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens  
  documentatierapport CVB.  
OEB:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  
  voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens. Een hoge OEB waarde (>100) geeft aan dat er in verhouding te weinig  
  energie in het rantsoen zit, hierdoor zal een deel van het onbestendig eiwit in de pens worden gebruikt voor productie energie in plaats  
  van microbieel eiwit.  
OEB-2:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  

voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Onbestendig eiwit is 
sneller beschikbaar dan energie in graskuil waardoor OEB 0-2 uur vaak hoger is dan de gemiddelde OEB. 

VOS:  Verteerbare Organische Stof is de absolute hoeveelheid organische stof die de koe kan verteren. VOS heeft een directe relatie met de  
  VC-OS en vormt de basis voor het uitrekenen van de VEM en DVE. 
FOS:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens. Dit deel dient 
  als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melksamenstelling. 
FOS-2:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, 

welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de 
melksamenstelling. 

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. 
Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS  in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil ‘sneller ‘ wordt. 

NH3- fractie: De NH3-fractie is een maatstaaf voor de conservering van het product. Het getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit is 
  afgebroken (rottingspercentage). Bij een NH3-fraktie van 9 of groter neemt de kans op veel sporen van boterzuurbacteriën toe. 
Suiker:  Suiker is een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en  
  neemt de kans op pensverzuring toe. 
Nitraat:  Nitraat is een tussenvorm van stikstof naar eiwit. Een koe zet nitraat om in nitriet. Nitriet hecht zich aan de rode bloedlichaampjes op  
  de plaats waar normaal zuurstof gebonden wordt, hierdoor ontstaat een verstikkingskans. Dit risico wordt groter vanaf 7.5 gram per  
  kg droge stof. U dient dan correcties in het rantsoen aan te brengen door andere producten bij te voeren (verdunnen). U dient dit  
  product dan tevens zoveel mogelijk verdeeld over de dag te voeren. 
Chloor:  Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuur-base evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het  
  regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen metname problemen  
  ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren. 
Celwanden Energie en eiwit komen voor de koe beschikbaar wanneer de celwanden zijn afgebroken. De snelheid en het gemak waarmee  
  de celwand afgebroken kan worden hangt af van de wijze waarmee de celwand is opgebouwd. Hemicellulose is snel en gemakkelijk  
  afbreekbaar, cellulose iets minder en lignine en cutine zijn slecht en langzaam afbreekbaar. Veel suikers in de kuil bevorderen de  
  conservering en de vertering door de koe. Lang gras (tegen de bloei) bevat het meeste lignine en conserveert slechter,  
  voorjaarsgras bevat ook meer hemicellulose en cellulose dan zomer- en najaarskuilen. 
NDF:  Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.  
ADF:   Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine. Dit zijn de minder verteerbare delen van de plant. 
ADL:   Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine. 
RE totaal  Ruw Eiwit totaal. De totale hoeveelheid eiwit in het product, inclusief het percentage ammoniak 
 
Verzadigingswaarde: Is een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale drogestof opname per dier per dag te berekenen. Hoe hoger  
   de verzadigingswaarde des te eerder is de koe verzadigd van het product waardoor er minder wordt opgenomen. 
 
Structuurwaarde:  De structuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan structuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt  
  de structuurbehoefte voor herkauwers weergeven. Dit schema geldt voor krachtvoeders die twee maal daags worden verstrekt. Bij 

  meer giften (> 6 maal per dag) is de structuurbehoefte 0.1 lager. 
 
Structuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg: 

In de 1e, 2e of 3e lactatie: > 1.00 
In de 4e lactatie:   > 0.95 
In de 5e lactatie:  > 0.87 

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de structuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen 
- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de structuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen. 



AGRARISCH LABORATORIUM NOORD-NEDERLAND / ALNN BV
De Kruilier 1  9172 GW  Ferwert  Tel 0518-411201  Fax 0518-411470   www.alnn.nl  info@alnn.nl

Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L

Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 3e snede 2016 - A3 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten 

gram per kg droge stof (ds) milligram per kg droge stof (ds)

Na K Mg Ca P S Mn Zn Fe

4.1 32.9 2.5 4.5 3.9 3.2 62 39 124

Streefwaarde 2.0 - 3.0 25 - 35 2.0 - 3.5 4.5 - 6.5 3.0 - 4.5 2.0 - 4.0 40 - 125 25 - 50 100 - 500

milligram per kg droge stof (ds). Co en Se in µg per kg droge stof (ds).

Cu Co Se Mo Cr

4.3 76 43 1.5 1.1

Streefwaarde 12 - 15 100 - 500 90 - 250 1.0 - 2.5 -

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 3/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

14-12-2016

- 470492

Kat- / Anionen 
verschil (KAV)

415

250 - 550

30-11-2016

25-8-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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Toelichting Mineralenonderzoek 
 
 Mineralen 
  Mineralen zijn onderzocht met de methode AV Mineralen. 
 
Natrium:  Natrium is van belang bij het in stand houden van de 

 waterbalans, het zuur-base evenwicht en membraan 
 potentialen. Natrium geeft tevens smaak aan het gras. 
 Bij een tekort vertonen de dieren verschijnselen als 
 verminderde eetlust, likzucht en een droge stugge huid. 

 
Kalium:  Kalium is van belang bij het transport binnen de 

 skeletspieren en het in standhouden van osmotische 
 druk in cellen. In het rantsoen is een  gehalte van 8 gr/kg 
 droge stof voldoende. 

  Een tekort aan kalium komt in Nederland normaal 
 gesproken niet voor. Bij een overmaat aan kalium zullen 
 de koeien dunne mest produceren waardoor een groot 
 verlies optreedt aan voedingsstoffen. 

 
Magnesium: Magnesium is van belang bij spiercontracties en het  
 activeren van diverse enzymen die betrokken zijn bij 
 de  energiewerking. Bij een tekort aan magnesium 
 vertonen de dieren een verminderde  eetlust, stijve gang, 
 onrustig gedrag (spierrillingen, nervositeit), lagere 
 melkproductie en later heftige krampen of verlammings-
 verschijnselen, waarbij sterfte mogelijk is (Kopziekte). 
Calcium en 
Fosfor:   Zijn de hoofdbestanddelen van botmineralen. Daarnaast 

 is calcium van belang bij bloedstolling, spiercontracties 
 en de regulering van celfuncties. Fosfor is tevens van 
 belang bij de energiewerking in het dier. Er is uitwisseling 
 en evenwicht van fosfor en calcium tussen botten en 
 bloedplasma/ weefselvocht. 

  Bij een tekort treed bij jonge dieren een verstoorde 
 botmineralisatie op. Bij oude dieren kan botontkalking 
 ontstaan. Bij een overmatige voorziening komt 
 botverharding voor. Dit kan bij oude dieren aan het eind 
 van de droogstand voorkomen. Na afkalven kan dan niet 
 snel genoeg calcium worden vrijgemaakt, waardoor een 
 tekort in het bloedplasma/ weefselvocht ontstaat 
 (Melkziekte). Daarnaast vermindert de opname van 
 sporenelementen, waardoor gezondheidsproblemen 
 kunnen ontstaan. 

 
Mangaan:  Mangaan is van belang in een aantal enzymen bij de 
 vorming van kraakbeen en beenderen, het functioneren 
 van de geslachtsorganen en koolhydraatstofwisseling. De 
 vertering van ruwe celstof in de pens wordt bevorderd. 
  Wanneer koeien te weinig mangaan krijgen kunnen 

 kalveren met kromme en zwakke voorbenen worden 
 geboren. Tevens kunnen kalveren zenuwstoornissen 
 vertonen en prikkelbaar zijn. 

 Bij een overmaat aan mangaan wordt de bloedvorming 
geremd.  

 
Zink: Is van belang in een groot aantal enzymen bij de groei en 
 voerbenutting, ontwikkeling van huid, haar en  hoeven en 
 functioneren van voortplantingsorganen. Zink heeft ook 
 een gunstig effect op het afweermechanisme. 
  Bij een tekort komt bij kalveren een slechte groei en 

 huidontwikkeling voor. Bij oude koeien stijgt de kans op 
 “stinkpoten”. 

  Bij een overmaat (meer dan 500 mg/kg droge  stof) 
 neemt de benutting van koper en ijzer af. 

 
IJzer: IJzer is van belang bij de vorming van bloed. Wanneer de 
 dieren te weinig ijzer opnemen kan dat leiden tot 
 bloedarmoede. Over het algemeen komen in Nederland 
 geen problemen voor. 
 
Koper:  Koper is van belang in een aantal enzymen bij 

 stofwisselingsprocessen en de vorming van bloed, 
 pigment, botgroei en ontwikkeling van huid en haar. 
 Koperreserve bevindt zich in de lever. 

 Gebrekverschijnselen komen eerst bij jonge dieren voor. 
De dieren vertonen verschijnselen als doffe haarkleur, 
zwart haar wordt grijs-wit, wit haar wordt vuilgeel. Verder 
ontstaat een matige ontwikkeling, verdikte kogels, slechte 
conditie, weinig rompdiepte, diarree en verminderde 
melkgift. Hoge gehaltes molybdeen, zwavel, zink, ijzer en 
calcium met een hoog eiwitgehalte in het rantsoen  

  

 veroorzaken een verminderde absorptie van koper. Bij een  
 overmatige voorziening kan kopervergiftiging ontstaan. De 

dieren vertonen verschijnselen als plotseling verminderde 
eetlust, geelzucht, bloedwateren, snelle verzwakking en 
dood. Schapen en kalveren met een niet volledig 
ontwikkelde pens hebben het eerst last van overmaat. Dit 
kan worden tegengegaan door het OEB-gehalte en/of het 
zwavel, molybdeen- en zinkgehalte in het rantsoen omhoog 
te brengen. 

 
Kat- en anion verschil (KAV): 
 Het kat- en anion verschil  geeft de verschil  weer tussen de 
 hoeveelheid mineralen met een positieve lading (kationen) 
 en de elementen met een negatieve lading (anionen). Het 
 KAV heeft daarmee invloed op het zuur-base evenwicht in 
 een koe. Bij afkalven heeft een koe baat bij een hoge 
 resorptiemogelijkheid van calcium in het bloed. Door de 
 snelle opname van calcium wordt melkziekte / kalfziekte 
 voorkomen. Dit wordt bereikt bij een hogere zuurgraad in het 
 bloed en urine en daarmee bij een lage KAV waarde . Een 
 lage KAV waarde kan gerealiseerd worden door weinig 
 natrium en kalium (positieve mineralen) te verstrekken in het 
 rantsoen in de weken voor afkalven.  

 
 Sporenelementen 

De methode van onderzoek bij de sporenelementen is AV 
Sporen, selenium is bepaald met de methode AV ZV (Se) of 
AV Intern (Se ¹). 

Cobalt:  Cobalt is van belang bij het goed functioneren van de 
 pensbacteriën. De pensbacteriën vormen het voor 
 herkauwers essentiële vitamine B12. 

  Bij een tekort gedijen de dieren minder. Gebreksverschijn-
 selen zijn een slechte eetlust, het onvoldoende afgrazen van 
 percelen, een slechte pensontwikkeling, een slechte conditie 
 en productie, doffe haarkleur, likzucht, lusteloos en dromerig 
 gedrag, bloedarmoede en zwakke kalveren. 

 
Selenium:  Selenium is van belang in een enzym bij de werking van 

 witte bloedlichaampjes. Bij infecties en de afvoer van 
 schadelijke stoffen speelt dit enzym een belangrijke rol. 

 Bij tekorten vermindert de werking van het immunologische 
 afweersysteem. De dieren blijven aan de nageboorte staan, 
 er ontstaat een grotere kans op uierontstekingen en de 
 vruchtbaarheid neemt af. Andere effecten: slechte groei, 
 verminderde weerstand, diarree en baarmoederontsteking. 
 Bij een overmaat kan een verminderde weerstand, 
 verlammingsverschijnselen en verlies van het haarkleed 
 optreden. 
Zwavel en 
Molybdeen: Zwavel is van belang bij de vorming van eiwit in gras. 
 Door bemesting met zwavel houdende meststoffen 
 kunnen de zwavelgehaltes in het gras oplopen. Bij hoge 
 gehaltes Zwavel en Molybdeen wordt de absorptie van 
 andere sporenelementen (met name  Koper) bemoeilijkt. 
  Tekorten aan Zwavel komen vrijwel niet voor. Een 

 zwavelbalans kan duidelijkheid geven. 
    Bij overmaat kunnen zich bij zwavel en molybdeen  

  problemen voordoen als beschreven bij koper. 
 

Behoeftetabel mineralen en sporenelementen voor melkvee 

Natrium 7 + ( 0.5 * Melkgift) 
Kalium (g per dag) (0.03 * Lichaamsgewicht) + (2 * Melkgift)   
Magnesium* (g per dag)  100 / Absorptie * (2.5 * ( 0.12 * Melkgift))  
Calcium (g per dag)  (0.032 * Lichaamsgewicht) + (2.4 * 

Melkgift) 
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43 * melkgift 
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds. 
Zink 25 mg/kg ds. 
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds. 
Cobalt** > 100 µg/kg ds. 
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht + 

500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 
µg/kg ds. 

Zwavel 2-4 g kg ds. 
  
 
*  De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kali- 

en eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage 
kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de 
graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen. 

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te 
kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer. 



AGRARISCH LABORATORIUM NOORD-NEDERLAND / ALNN BV
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Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

R a p p o r t a g e   B e d r i j f s s p e c i f i e k e   E x c r e t i e
Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 3e snede 2016 - A3 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: - Datum opmeting:

Laboratoriumnummer:

Partijgegevens:

Methode oogsten: grootpak pers rond
Aantal balen: 5

Afmeting (gem)

g/kg product g/kg droge stof (ds)
DS VEM RE totaal N P

614 895 202 32.3 3.9

Vereiste gegevens Bedrijfsspecifieke Excretie

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:

Pagina 1/1 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).
14-12-2016

30-11-2016

Totaal in partij 1780 1593 359 58 7

Kg DS KVEM RE totaal (kg) N (kg) P (kg)

1.20 1.28 - 8

Hoogte (m) Diameter (m) Lengte (m) Totaal inhoud (m3)

470492

30-11-2016

25-8-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L
Monstergegevens
Product:                               Datum monstername:
Monsteraanduiding: 1e snede 2016 - B1 Monsternemer:
Maaidatum: Telefoonnummer:
Veldperiode: 2 dag(en) Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten

Resultaten zijn uitgedrukt in g per kg droge stof. DS in g per kg product. VC-OS, NH3-fractie en NDF verteerbaar in %, pH (=zuurtegraad).

DS RE RC RAS Suiker RVet pH NH3- fractie Melkzuur Azijnzuur Boterzuur *

331 126 280 86 43 35 4.4 10 58 16 3.1

Streefwaarde 300 - 500 160 - 190 230 - 280 90 - 120 40 - 100 30 - 50 4.1 - 4.9 < 9 30 - 70 10 - 20 < 3.0

VC-OS NO3 Cl NDF ADF ADL NDF verteerbaar % Oplosbaar RE

76.2 <0.5 12.0 516 320 25

76 - 80 < 7.5 5 - 20 420 - 500 240 - 290 20 - 30

Voederwaarde rantsoen Voederwaarde productbeoordeling

per kg product per kg droge stof (ds)

DVE/OEB systeem 2007 300 309 16 10 905 933 48 31 59 696 567 254
DVE/OEB systeem 1991 300 309 21 3 905 933 63 9 - 696 575 -

Streefwaarde 880 - 940 900 - 980 60 - 80 40 - 80 680 - 720 525 - 600

Extra voederwaarden Kenmerken Agrifirm
per kg droge stof (ds) per kg droge stof (ds)

DVLy DVMe WDVE WFOS FEB

3.0 1.1 140 61 519 12

SFK SFE

167 80

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 1/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

67.9 65

1.12 3.30 0.45
Streefwaarde 0.95 - 1.10 2.6 - 3.0

Verzadigings-                                       
waarde

Structuurwaarde RE                     
totaal

VEM VEVI OEB-2

14-12-2016

FOS-2/FOS

graskuil 30-11-2016

VOS FOSp FOSp-2OEB

R.J. Hilverts
26-5-2016 0599-331640 / 06-10942447

1-12-2016
- 470493

DVE OEB VEM VEVI DVE

Streefwaarde
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Kengetallen mengvoerleverancier 
De verklaring van deze kengetallen kan  worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.  

 

    Toelichting voederwaarde graskuil    Tlgraskpag2 09-07-13.doc, JW 
 

Onderzochte waarden en betekenis afkortingen:    Methode: 
 DS    = Droge Stof     AV V As Znd en AV intern 
 RAS   = Ruw As      AV V As Znd en AV intern 
 RE    = Ruw Eiwit     NH3-fractie en AV intern 
 RC    = Ruwe Celstof     AV intern 
 VC-OS = Verterings Coëfficiënt-Organische Stof   AV intern 
 Suiker       AV intern 
 NH3   = Ammoniak     AV intern 
 RVet = Ruw Vet     AV intern 
 NO3   = Nitraat      AV intern 
 Cl    = Chloor      AV intern 
 NDF = Neutral Detergent Fibre    AV intern 
 ADF = Acid Detergent Fibre    AV intern 
 ADL = Acid Detergent Lignin    AV intern 
 pH = Zuurgraad     AV intern 
 NDF verteerbaar      AV Intern 
 Melkzuur       AV intern 
 Azijnzuur       AV intern 
 Boterzuur *      Berekende waarde 
 Oplosbaar RE      AV intern 
  
Berekende kengetallen 
De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.  
 
Verklaring kengetallen 
VEM:  Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt  
  voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproductie. 
VEVI:  Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde 
  wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee. 
DVE:  Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en  
  productie. 
DVLy en DVMe:  Darmverteerbaar Lysine en darmverteerbaar Methionine. Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens  
  documentatierapport CVB.  
OEB:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  
  voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens. Een hoge OEB waarde (>100) geeft aan dat er in verhouding te weinig  
  energie in het rantsoen zit, hierdoor zal een deel van het onbestendig eiwit in de pens worden gebruikt voor productie energie in plaats  
  van microbieel eiwit.  
OEB-2:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  

voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Onbestendig eiwit is 
sneller beschikbaar dan energie in graskuil waardoor OEB 0-2 uur vaak hoger is dan de gemiddelde OEB. 

VOS:  Verteerbare Organische Stof is de absolute hoeveelheid organische stof die de koe kan verteren. VOS heeft een directe relatie met de  
  VC-OS en vormt de basis voor het uitrekenen van de VEM en DVE. 
FOS:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens. Dit deel dient 
  als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melksamenstelling. 
FOS-2:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, 

welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de 
melksamenstelling. 

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. 
Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS  in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil ‘sneller ‘ wordt. 

NH3- fractie: De NH3-fractie is een maatstaaf voor de conservering van het product. Het getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit is 
  afgebroken (rottingspercentage). Bij een NH3-fraktie van 9 of groter neemt de kans op veel sporen van boterzuurbacteriën toe. 
Suiker:  Suiker is een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en  
  neemt de kans op pensverzuring toe. 
Nitraat:  Nitraat is een tussenvorm van stikstof naar eiwit. Een koe zet nitraat om in nitriet. Nitriet hecht zich aan de rode bloedlichaampjes op  
  de plaats waar normaal zuurstof gebonden wordt, hierdoor ontstaat een verstikkingskans. Dit risico wordt groter vanaf 7.5 gram per  
  kg droge stof. U dient dan correcties in het rantsoen aan te brengen door andere producten bij te voeren (verdunnen). U dient dit  
  product dan tevens zoveel mogelijk verdeeld over de dag te voeren. 
Chloor:  Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuur-base evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het  
  regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen metname problemen  
  ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren. 
Celwanden Energie en eiwit komen voor de koe beschikbaar wanneer de celwanden zijn afgebroken. De snelheid en het gemak waarmee  
  de celwand afgebroken kan worden hangt af van de wijze waarmee de celwand is opgebouwd. Hemicellulose is snel en gemakkelijk  
  afbreekbaar, cellulose iets minder en lignine en cutine zijn slecht en langzaam afbreekbaar. Veel suikers in de kuil bevorderen de  
  conservering en de vertering door de koe. Lang gras (tegen de bloei) bevat het meeste lignine en conserveert slechter,  
  voorjaarsgras bevat ook meer hemicellulose en cellulose dan zomer- en najaarskuilen. 
NDF:  Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.  
ADF:   Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine. Dit zijn de minder verteerbare delen van de plant. 
ADL:   Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine. 
RE totaal  Ruw Eiwit totaal. De totale hoeveelheid eiwit in het product, inclusief het percentage ammoniak 
 
Verzadigingswaarde: Is een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale drogestof opname per dier per dag te berekenen. Hoe hoger  
   de verzadigingswaarde des te eerder is de koe verzadigd van het product waardoor er minder wordt opgenomen. 
 
Structuurwaarde:  De structuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan structuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt  
  de structuurbehoefte voor herkauwers weergeven. Dit schema geldt voor krachtvoeders die twee maal daags worden verstrekt. Bij 

  meer giften (> 6 maal per dag) is de structuurbehoefte 0.1 lager. 
 
Structuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg: 

In de 1e, 2e of 3e lactatie: > 1.00 
In de 4e lactatie:   > 0.95 
In de 5e lactatie:  > 0.87 

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de structuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen 
- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de structuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen. 
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Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L

Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 1e snede 2016 - B1 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten 

gram per kg droge stof (ds) milligram per kg droge stof (ds)

Na K Mg Ca P S Mn Zn Fe

4.0 25.3 2.0 3.9 3.3 2.2 85 33 312

Streefwaarde 2.0 - 3.0 25 - 35 2.0 - 3.5 4.5 - 6.5 3.0 - 4.5 2.0 - 4.0 40 - 125 25 - 50 100 - 500

milligram per kg droge stof (ds). Co en Se in µg per kg droge stof (ds).

Cu Co Se Mo Cr

3.5 193 47 1.3 2.0

Streefwaarde 12 - 15 100 - 500 90 - 250 1.0 - 2.5 -

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 3/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

14-12-2016

- 470493

Kat- / Anionen 
verschil (KAV)

346

250 - 550

30-11-2016

26-5-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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Toelichting Mineralenonderzoek 
 
 Mineralen 
  Mineralen zijn onderzocht met de methode AV Mineralen. 
 
Natrium:  Natrium is van belang bij het in stand houden van de 

 waterbalans, het zuur-base evenwicht en membraan 
 potentialen. Natrium geeft tevens smaak aan het gras. 
 Bij een tekort vertonen de dieren verschijnselen als 
 verminderde eetlust, likzucht en een droge stugge huid. 

 
Kalium:  Kalium is van belang bij het transport binnen de 

 skeletspieren en het in standhouden van osmotische 
 druk in cellen. In het rantsoen is een  gehalte van 8 gr/kg 
 droge stof voldoende. 

  Een tekort aan kalium komt in Nederland normaal 
 gesproken niet voor. Bij een overmaat aan kalium zullen 
 de koeien dunne mest produceren waardoor een groot 
 verlies optreedt aan voedingsstoffen. 

 
Magnesium: Magnesium is van belang bij spiercontracties en het  
 activeren van diverse enzymen die betrokken zijn bij 
 de  energiewerking. Bij een tekort aan magnesium 
 vertonen de dieren een verminderde  eetlust, stijve gang, 
 onrustig gedrag (spierrillingen, nervositeit), lagere 
 melkproductie en later heftige krampen of verlammings-
 verschijnselen, waarbij sterfte mogelijk is (Kopziekte). 
Calcium en 
Fosfor:   Zijn de hoofdbestanddelen van botmineralen. Daarnaast 

 is calcium van belang bij bloedstolling, spiercontracties 
 en de regulering van celfuncties. Fosfor is tevens van 
 belang bij de energiewerking in het dier. Er is uitwisseling 
 en evenwicht van fosfor en calcium tussen botten en 
 bloedplasma/ weefselvocht. 

  Bij een tekort treed bij jonge dieren een verstoorde 
 botmineralisatie op. Bij oude dieren kan botontkalking 
 ontstaan. Bij een overmatige voorziening komt 
 botverharding voor. Dit kan bij oude dieren aan het eind 
 van de droogstand voorkomen. Na afkalven kan dan niet 
 snel genoeg calcium worden vrijgemaakt, waardoor een 
 tekort in het bloedplasma/ weefselvocht ontstaat 
 (Melkziekte). Daarnaast vermindert de opname van 
 sporenelementen, waardoor gezondheidsproblemen 
 kunnen ontstaan. 

 
Mangaan:  Mangaan is van belang in een aantal enzymen bij de 
 vorming van kraakbeen en beenderen, het functioneren 
 van de geslachtsorganen en koolhydraatstofwisseling. De 
 vertering van ruwe celstof in de pens wordt bevorderd. 
  Wanneer koeien te weinig mangaan krijgen kunnen 

 kalveren met kromme en zwakke voorbenen worden 
 geboren. Tevens kunnen kalveren zenuwstoornissen 
 vertonen en prikkelbaar zijn. 

 Bij een overmaat aan mangaan wordt de bloedvorming 
geremd.  

 
Zink: Is van belang in een groot aantal enzymen bij de groei en 
 voerbenutting, ontwikkeling van huid, haar en  hoeven en 
 functioneren van voortplantingsorganen. Zink heeft ook 
 een gunstig effect op het afweermechanisme. 
  Bij een tekort komt bij kalveren een slechte groei en 

 huidontwikkeling voor. Bij oude koeien stijgt de kans op 
 “stinkpoten”. 

  Bij een overmaat (meer dan 500 mg/kg droge  stof) 
 neemt de benutting van koper en ijzer af. 

 
IJzer: IJzer is van belang bij de vorming van bloed. Wanneer de 
 dieren te weinig ijzer opnemen kan dat leiden tot 
 bloedarmoede. Over het algemeen komen in Nederland 
 geen problemen voor. 
 
Koper:  Koper is van belang in een aantal enzymen bij 

 stofwisselingsprocessen en de vorming van bloed, 
 pigment, botgroei en ontwikkeling van huid en haar. 
 Koperreserve bevindt zich in de lever. 

 Gebrekverschijnselen komen eerst bij jonge dieren voor. 
De dieren vertonen verschijnselen als doffe haarkleur, 
zwart haar wordt grijs-wit, wit haar wordt vuilgeel. Verder 
ontstaat een matige ontwikkeling, verdikte kogels, slechte 
conditie, weinig rompdiepte, diarree en verminderde 
melkgift. Hoge gehaltes molybdeen, zwavel, zink, ijzer en 
calcium met een hoog eiwitgehalte in het rantsoen  

  

 veroorzaken een verminderde absorptie van koper. Bij een  
 overmatige voorziening kan kopervergiftiging ontstaan. De 

dieren vertonen verschijnselen als plotseling verminderde 
eetlust, geelzucht, bloedwateren, snelle verzwakking en 
dood. Schapen en kalveren met een niet volledig 
ontwikkelde pens hebben het eerst last van overmaat. Dit 
kan worden tegengegaan door het OEB-gehalte en/of het 
zwavel, molybdeen- en zinkgehalte in het rantsoen omhoog 
te brengen. 

 
Kat- en anion verschil (KAV): 
 Het kat- en anion verschil  geeft de verschil  weer tussen de 
 hoeveelheid mineralen met een positieve lading (kationen) 
 en de elementen met een negatieve lading (anionen). Het 
 KAV heeft daarmee invloed op het zuur-base evenwicht in 
 een koe. Bij afkalven heeft een koe baat bij een hoge 
 resorptiemogelijkheid van calcium in het bloed. Door de 
 snelle opname van calcium wordt melkziekte / kalfziekte 
 voorkomen. Dit wordt bereikt bij een hogere zuurgraad in het 
 bloed en urine en daarmee bij een lage KAV waarde . Een 
 lage KAV waarde kan gerealiseerd worden door weinig 
 natrium en kalium (positieve mineralen) te verstrekken in het 
 rantsoen in de weken voor afkalven.  

 
 Sporenelementen 

De methode van onderzoek bij de sporenelementen is AV 
Sporen, selenium is bepaald met de methode AV ZV (Se) of 
AV Intern (Se ¹). 

Cobalt:  Cobalt is van belang bij het goed functioneren van de 
 pensbacteriën. De pensbacteriën vormen het voor 
 herkauwers essentiële vitamine B12. 

  Bij een tekort gedijen de dieren minder. Gebreksverschijn-
 selen zijn een slechte eetlust, het onvoldoende afgrazen van 
 percelen, een slechte pensontwikkeling, een slechte conditie 
 en productie, doffe haarkleur, likzucht, lusteloos en dromerig 
 gedrag, bloedarmoede en zwakke kalveren. 

 
Selenium:  Selenium is van belang in een enzym bij de werking van 

 witte bloedlichaampjes. Bij infecties en de afvoer van 
 schadelijke stoffen speelt dit enzym een belangrijke rol. 

 Bij tekorten vermindert de werking van het immunologische 
 afweersysteem. De dieren blijven aan de nageboorte staan, 
 er ontstaat een grotere kans op uierontstekingen en de 
 vruchtbaarheid neemt af. Andere effecten: slechte groei, 
 verminderde weerstand, diarree en baarmoederontsteking. 
 Bij een overmaat kan een verminderde weerstand, 
 verlammingsverschijnselen en verlies van het haarkleed 
 optreden. 
Zwavel en 
Molybdeen: Zwavel is van belang bij de vorming van eiwit in gras. 
 Door bemesting met zwavel houdende meststoffen 
 kunnen de zwavelgehaltes in het gras oplopen. Bij hoge 
 gehaltes Zwavel en Molybdeen wordt de absorptie van 
 andere sporenelementen (met name  Koper) bemoeilijkt. 
  Tekorten aan Zwavel komen vrijwel niet voor. Een 

 zwavelbalans kan duidelijkheid geven. 
    Bij overmaat kunnen zich bij zwavel en molybdeen  

  problemen voordoen als beschreven bij koper. 
 

Behoeftetabel mineralen en sporenelementen voor melkvee 

Natrium 7 + ( 0.5 * Melkgift) 
Kalium (g per dag) (0.03 * Lichaamsgewicht) + (2 * Melkgift)   
Magnesium* (g per dag)  100 / Absorptie * (2.5 * ( 0.12 * Melkgift))  
Calcium (g per dag)  (0.032 * Lichaamsgewicht) + (2.4 * 

Melkgift) 
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43 * melkgift 
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds. 
Zink 25 mg/kg ds. 
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds. 
Cobalt** > 100 µg/kg ds. 
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht + 

500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 
µg/kg ds. 

Zwavel 2-4 g kg ds. 
  
 
*  De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kali- 

en eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage 
kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de 
graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen. 

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te 
kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer. 
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Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

R a p p o r t a g e   B e d r i j f s s p e c i f i e k e   E x c r e t i e
Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 1e snede 2016 - B1 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: - Datum opmeting:

Laboratoriumnummer:

Partijgegevens:

Methode oogsten: grootpak pers rond
Aantal balen: 11

Afmeting (gem)

g/kg product g/kg droge stof (ds)
DS VEM RE totaal N P

331 905 140 22.4 3.3

Vereiste gegevens Bedrijfsspecifieke Excretie

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:

Pagina 1/1 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).
14-12-2016

30-11-2016

Totaal in partij 2414 2184 338 54 8

Kg DS KVEM RE totaal (kg) N (kg) P (kg)

1.10 1.26 - 15

Hoogte (m) Diameter (m) Lengte (m) Totaal inhoud (m3)

470493

30-11-2016

26-5-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L
Monstergegevens
Product:                               Datum monstername:
Monsteraanduiding: 2e snede 2016 - B2 Monsternemer:
Maaidatum: Telefoonnummer:
Veldperiode: 2 dag(en) Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten

Resultaten zijn uitgedrukt in g per kg droge stof. DS in g per kg product. VC-OS, NH3-fractie en NDF verteerbaar in %, pH (=zuurtegraad).

DS RE RC RAS Suiker RVet pH NH3- fractie Melkzuur Azijnzuur Boterzuur *

442 129 294 93 52 31 5.3 10 26 10 3.4

Streefwaarde 300 - 500 160 - 190 230 - 280 90 - 120 80 - 140 30 - 50 4.5 - 5.5 < 7 10 - 30 10 - 20 < 3.0

VC-OS NO3 Cl NDF ADF ADL NDF verteerbaar % Oplosbaar RE

70.6 0.6 12.6 558 337 30

76 - 80 < 7.5 5 - 20 420 - 500 240 - 290 20 - 30

Voederwaarde rantsoen Voederwaarde productbeoordeling

per kg product per kg droge stof (ds)

DVE/OEB systeem 2007 357 358 21 13 808 810 48 29 48 640 505 211
DVE/OEB systeem 1991 357 358 27 4 808 810 60 9 - 640 532 -

Streefwaarde 880 - 940 900 - 980 60 - 80 40 - 80 680 - 720 525 - 600

Extra voederwaarden Kenmerken Agrifirm
per kg droge stof (ds) per kg droge stof (ds)

DVLy DVMe WDVE WFOS FEB

2.8 1.0 143 62 521 6

SFK SFE

127 71

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 1/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

61.1 57

1.10 3.48 0.42
Streefwaarde 0.95 - 1.10 2.6 - 3.0

Verzadigings-                                       
waarde

Structuurwaarde RE                     
totaal

VEM VEVI OEB-2

14-12-2016

FOS-2/FOS

graskuil 30-11-2016

VOS FOSp FOSp-2OEB

R.J. Hilverts
16-7-2016 0599-331640 / 06-10942447

1-12-2016
- 470494

DVE OEB VEM VEVI DVE

Streefwaarde
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Kengetallen mengvoerleverancier 
De verklaring van deze kengetallen kan  worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.  

 

    Toelichting voederwaarde graskuil    Tlgraskpag2 09-07-13.doc, JW 
 

Onderzochte waarden en betekenis afkortingen:    Methode: 
 DS    = Droge Stof     AV V As Znd en AV intern 
 RAS   = Ruw As      AV V As Znd en AV intern 
 RE    = Ruw Eiwit     NH3-fractie en AV intern 
 RC    = Ruwe Celstof     AV intern 
 VC-OS = Verterings Coëfficiënt-Organische Stof   AV intern 
 Suiker       AV intern 
 NH3   = Ammoniak     AV intern 
 RVet = Ruw Vet     AV intern 
 NO3   = Nitraat      AV intern 
 Cl    = Chloor      AV intern 
 NDF = Neutral Detergent Fibre    AV intern 
 ADF = Acid Detergent Fibre    AV intern 
 ADL = Acid Detergent Lignin    AV intern 
 pH = Zuurgraad     AV intern 
 NDF verteerbaar      AV Intern 
 Melkzuur       AV intern 
 Azijnzuur       AV intern 
 Boterzuur *      Berekende waarde 
 Oplosbaar RE      AV intern 
  
Berekende kengetallen 
De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.  
 
Verklaring kengetallen 
VEM:  Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt  
  voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproductie. 
VEVI:  Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde 
  wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee. 
DVE:  Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en  
  productie. 
DVLy en DVMe:  Darmverteerbaar Lysine en darmverteerbaar Methionine. Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens  
  documentatierapport CVB.  
OEB:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  
  voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens. Een hoge OEB waarde (>100) geeft aan dat er in verhouding te weinig  
  energie in het rantsoen zit, hierdoor zal een deel van het onbestendig eiwit in de pens worden gebruikt voor productie energie in plaats  
  van microbieel eiwit.  
OEB-2:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  

voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Onbestendig eiwit is 
sneller beschikbaar dan energie in graskuil waardoor OEB 0-2 uur vaak hoger is dan de gemiddelde OEB. 

VOS:  Verteerbare Organische Stof is de absolute hoeveelheid organische stof die de koe kan verteren. VOS heeft een directe relatie met de  
  VC-OS en vormt de basis voor het uitrekenen van de VEM en DVE. 
FOS:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens. Dit deel dient 
  als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melksamenstelling. 
FOS-2:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, 

welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de 
melksamenstelling. 

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. 
Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS  in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil ‘sneller ‘ wordt. 

NH3- fractie: De NH3-fractie is een maatstaaf voor de conservering van het product. Het getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit is 
  afgebroken (rottingspercentage). Bij een NH3-fraktie van 9 of groter neemt de kans op veel sporen van boterzuurbacteriën toe. 
Suiker:  Suiker is een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en  
  neemt de kans op pensverzuring toe. 
Nitraat:  Nitraat is een tussenvorm van stikstof naar eiwit. Een koe zet nitraat om in nitriet. Nitriet hecht zich aan de rode bloedlichaampjes op  
  de plaats waar normaal zuurstof gebonden wordt, hierdoor ontstaat een verstikkingskans. Dit risico wordt groter vanaf 7.5 gram per  
  kg droge stof. U dient dan correcties in het rantsoen aan te brengen door andere producten bij te voeren (verdunnen). U dient dit  
  product dan tevens zoveel mogelijk verdeeld over de dag te voeren. 
Chloor:  Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuur-base evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het  
  regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen metname problemen  
  ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren. 
Celwanden Energie en eiwit komen voor de koe beschikbaar wanneer de celwanden zijn afgebroken. De snelheid en het gemak waarmee  
  de celwand afgebroken kan worden hangt af van de wijze waarmee de celwand is opgebouwd. Hemicellulose is snel en gemakkelijk  
  afbreekbaar, cellulose iets minder en lignine en cutine zijn slecht en langzaam afbreekbaar. Veel suikers in de kuil bevorderen de  
  conservering en de vertering door de koe. Lang gras (tegen de bloei) bevat het meeste lignine en conserveert slechter,  
  voorjaarsgras bevat ook meer hemicellulose en cellulose dan zomer- en najaarskuilen. 
NDF:  Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.  
ADF:   Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine. Dit zijn de minder verteerbare delen van de plant. 
ADL:   Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine. 
RE totaal  Ruw Eiwit totaal. De totale hoeveelheid eiwit in het product, inclusief het percentage ammoniak 
 
Verzadigingswaarde: Is een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale drogestof opname per dier per dag te berekenen. Hoe hoger  
   de verzadigingswaarde des te eerder is de koe verzadigd van het product waardoor er minder wordt opgenomen. 
 
Structuurwaarde:  De structuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan structuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt  
  de structuurbehoefte voor herkauwers weergeven. Dit schema geldt voor krachtvoeders die twee maal daags worden verstrekt. Bij 

  meer giften (> 6 maal per dag) is de structuurbehoefte 0.1 lager. 
 
Structuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg: 

In de 1e, 2e of 3e lactatie: > 1.00 
In de 4e lactatie:   > 0.95 
In de 5e lactatie:  > 0.87 

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de structuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen 
- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de structuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen. 
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Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L

Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 2e snede 2016 - B2 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten 

gram per kg droge stof (ds) milligram per kg droge stof (ds)

Na K Mg Ca P S Mn Zn Fe

2.8 28.8 2.0 4.1 3.8 2.4 71 36 128

Streefwaarde 2.0 - 3.0 25 - 35 2.0 - 3.5 4.5 - 6.5 3.0 - 4.5 2.0 - 4.0 40 - 125 25 - 50 100 - 500

milligram per kg droge stof (ds). Co en Se in µg per kg droge stof (ds).

Cu Co Se Mo Cr

4.1 77 35 2.1 2.5

Streefwaarde 12 - 15 100 - 500 90 - 250 1.0 - 2.5 -

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 3/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

14-12-2016

- 470494

Kat- / Anionen 
verschil (KAV)

354

250 - 550

30-11-2016

16-7-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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Toelichting Mineralenonderzoek 
 
 Mineralen 
  Mineralen zijn onderzocht met de methode AV Mineralen. 
 
Natrium:  Natrium is van belang bij het in stand houden van de 

 waterbalans, het zuur-base evenwicht en membraan 
 potentialen. Natrium geeft tevens smaak aan het gras. 
 Bij een tekort vertonen de dieren verschijnselen als 
 verminderde eetlust, likzucht en een droge stugge huid. 

 
Kalium:  Kalium is van belang bij het transport binnen de 

 skeletspieren en het in standhouden van osmotische 
 druk in cellen. In het rantsoen is een  gehalte van 8 gr/kg 
 droge stof voldoende. 

  Een tekort aan kalium komt in Nederland normaal 
 gesproken niet voor. Bij een overmaat aan kalium zullen 
 de koeien dunne mest produceren waardoor een groot 
 verlies optreedt aan voedingsstoffen. 

 
Magnesium: Magnesium is van belang bij spiercontracties en het  
 activeren van diverse enzymen die betrokken zijn bij 
 de  energiewerking. Bij een tekort aan magnesium 
 vertonen de dieren een verminderde  eetlust, stijve gang, 
 onrustig gedrag (spierrillingen, nervositeit), lagere 
 melkproductie en later heftige krampen of verlammings-
 verschijnselen, waarbij sterfte mogelijk is (Kopziekte). 
Calcium en 
Fosfor:   Zijn de hoofdbestanddelen van botmineralen. Daarnaast 

 is calcium van belang bij bloedstolling, spiercontracties 
 en de regulering van celfuncties. Fosfor is tevens van 
 belang bij de energiewerking in het dier. Er is uitwisseling 
 en evenwicht van fosfor en calcium tussen botten en 
 bloedplasma/ weefselvocht. 

  Bij een tekort treed bij jonge dieren een verstoorde 
 botmineralisatie op. Bij oude dieren kan botontkalking 
 ontstaan. Bij een overmatige voorziening komt 
 botverharding voor. Dit kan bij oude dieren aan het eind 
 van de droogstand voorkomen. Na afkalven kan dan niet 
 snel genoeg calcium worden vrijgemaakt, waardoor een 
 tekort in het bloedplasma/ weefselvocht ontstaat 
 (Melkziekte). Daarnaast vermindert de opname van 
 sporenelementen, waardoor gezondheidsproblemen 
 kunnen ontstaan. 

 
Mangaan:  Mangaan is van belang in een aantal enzymen bij de 
 vorming van kraakbeen en beenderen, het functioneren 
 van de geslachtsorganen en koolhydraatstofwisseling. De 
 vertering van ruwe celstof in de pens wordt bevorderd. 
  Wanneer koeien te weinig mangaan krijgen kunnen 

 kalveren met kromme en zwakke voorbenen worden 
 geboren. Tevens kunnen kalveren zenuwstoornissen 
 vertonen en prikkelbaar zijn. 

 Bij een overmaat aan mangaan wordt de bloedvorming 
geremd.  

 
Zink: Is van belang in een groot aantal enzymen bij de groei en 
 voerbenutting, ontwikkeling van huid, haar en  hoeven en 
 functioneren van voortplantingsorganen. Zink heeft ook 
 een gunstig effect op het afweermechanisme. 
  Bij een tekort komt bij kalveren een slechte groei en 

 huidontwikkeling voor. Bij oude koeien stijgt de kans op 
 “stinkpoten”. 

  Bij een overmaat (meer dan 500 mg/kg droge  stof) 
 neemt de benutting van koper en ijzer af. 

 
IJzer: IJzer is van belang bij de vorming van bloed. Wanneer de 
 dieren te weinig ijzer opnemen kan dat leiden tot 
 bloedarmoede. Over het algemeen komen in Nederland 
 geen problemen voor. 
 
Koper:  Koper is van belang in een aantal enzymen bij 

 stofwisselingsprocessen en de vorming van bloed, 
 pigment, botgroei en ontwikkeling van huid en haar. 
 Koperreserve bevindt zich in de lever. 

 Gebrekverschijnselen komen eerst bij jonge dieren voor. 
De dieren vertonen verschijnselen als doffe haarkleur, 
zwart haar wordt grijs-wit, wit haar wordt vuilgeel. Verder 
ontstaat een matige ontwikkeling, verdikte kogels, slechte 
conditie, weinig rompdiepte, diarree en verminderde 
melkgift. Hoge gehaltes molybdeen, zwavel, zink, ijzer en 
calcium met een hoog eiwitgehalte in het rantsoen  

  

 veroorzaken een verminderde absorptie van koper. Bij een  
 overmatige voorziening kan kopervergiftiging ontstaan. De 

dieren vertonen verschijnselen als plotseling verminderde 
eetlust, geelzucht, bloedwateren, snelle verzwakking en 
dood. Schapen en kalveren met een niet volledig 
ontwikkelde pens hebben het eerst last van overmaat. Dit 
kan worden tegengegaan door het OEB-gehalte en/of het 
zwavel, molybdeen- en zinkgehalte in het rantsoen omhoog 
te brengen. 

 
Kat- en anion verschil (KAV): 
 Het kat- en anion verschil  geeft de verschil  weer tussen de 
 hoeveelheid mineralen met een positieve lading (kationen) 
 en de elementen met een negatieve lading (anionen). Het 
 KAV heeft daarmee invloed op het zuur-base evenwicht in 
 een koe. Bij afkalven heeft een koe baat bij een hoge 
 resorptiemogelijkheid van calcium in het bloed. Door de 
 snelle opname van calcium wordt melkziekte / kalfziekte 
 voorkomen. Dit wordt bereikt bij een hogere zuurgraad in het 
 bloed en urine en daarmee bij een lage KAV waarde . Een 
 lage KAV waarde kan gerealiseerd worden door weinig 
 natrium en kalium (positieve mineralen) te verstrekken in het 
 rantsoen in de weken voor afkalven.  

 
 Sporenelementen 

De methode van onderzoek bij de sporenelementen is AV 
Sporen, selenium is bepaald met de methode AV ZV (Se) of 
AV Intern (Se ¹). 

Cobalt:  Cobalt is van belang bij het goed functioneren van de 
 pensbacteriën. De pensbacteriën vormen het voor 
 herkauwers essentiële vitamine B12. 

  Bij een tekort gedijen de dieren minder. Gebreksverschijn-
 selen zijn een slechte eetlust, het onvoldoende afgrazen van 
 percelen, een slechte pensontwikkeling, een slechte conditie 
 en productie, doffe haarkleur, likzucht, lusteloos en dromerig 
 gedrag, bloedarmoede en zwakke kalveren. 

 
Selenium:  Selenium is van belang in een enzym bij de werking van 

 witte bloedlichaampjes. Bij infecties en de afvoer van 
 schadelijke stoffen speelt dit enzym een belangrijke rol. 

 Bij tekorten vermindert de werking van het immunologische 
 afweersysteem. De dieren blijven aan de nageboorte staan, 
 er ontstaat een grotere kans op uierontstekingen en de 
 vruchtbaarheid neemt af. Andere effecten: slechte groei, 
 verminderde weerstand, diarree en baarmoederontsteking. 
 Bij een overmaat kan een verminderde weerstand, 
 verlammingsverschijnselen en verlies van het haarkleed 
 optreden. 
Zwavel en 
Molybdeen: Zwavel is van belang bij de vorming van eiwit in gras. 
 Door bemesting met zwavel houdende meststoffen 
 kunnen de zwavelgehaltes in het gras oplopen. Bij hoge 
 gehaltes Zwavel en Molybdeen wordt de absorptie van 
 andere sporenelementen (met name  Koper) bemoeilijkt. 
  Tekorten aan Zwavel komen vrijwel niet voor. Een 

 zwavelbalans kan duidelijkheid geven. 
    Bij overmaat kunnen zich bij zwavel en molybdeen  

  problemen voordoen als beschreven bij koper. 
 

Behoeftetabel mineralen en sporenelementen voor melkvee 

Natrium 7 + ( 0.5 * Melkgift) 
Kalium (g per dag) (0.03 * Lichaamsgewicht) + (2 * Melkgift)   
Magnesium* (g per dag)  100 / Absorptie * (2.5 * ( 0.12 * Melkgift))  
Calcium (g per dag)  (0.032 * Lichaamsgewicht) + (2.4 * 

Melkgift) 
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43 * melkgift 
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds. 
Zink 25 mg/kg ds. 
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds. 
Cobalt** > 100 µg/kg ds. 
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht + 

500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 
µg/kg ds. 

Zwavel 2-4 g kg ds. 
  
 
*  De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kali- 

en eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage 
kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de 
graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen. 

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te 
kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer. 
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Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

R a p p o r t a g e   B e d r i j f s s p e c i f i e k e   E x c r e t i e
Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 2e snede 2016 - B2 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: - Datum opmeting:

Laboratoriumnummer:

Partijgegevens:

Methode oogsten: grootpak pers rond
Aantal balen: 11

Afmeting (gem)

g/kg product g/kg droge stof (ds)
DS VEM RE totaal N P

442 808 143 22.9 3.8

Vereiste gegevens Bedrijfsspecifieke Excretie

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:

Pagina 1/1 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).
14-12-2016

30-11-2016

Totaal in partij 3155 2549 451 72 12

Kg DS KVEM RE totaal (kg) N (kg) P (kg)

1.20 1.30 - 18

Hoogte (m) Diameter (m) Lengte (m) Totaal inhoud (m3)

470494

30-11-2016

16-7-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L
Monstergegevens
Product:                               Datum monstername:
Monsteraanduiding: 3e snede 2016 - B3 Monsternemer:
Maaidatum: Telefoonnummer:
Veldperiode: 2 dag(en) Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten

Resultaten zijn uitgedrukt in g per kg droge stof. DS in g per kg product. VC-OS, NH3-fractie en NDF verteerbaar in %, pH (=zuurtegraad).

DS RE RC RAS Suiker RVet pH NH3- fractie Melkzuur Azijnzuur Boterzuur *

628 196 241 98 77 35 6.3 5 < 2 2 0.5

Streefwaarde 300 - 500 160 - 190 230 - 280 90 - 120 100 - 160 30 - 50 5.2 - 6.3 < 5 5 - 10 10 - 20 < 3.0

VC-OS NO3 Cl NDF ADF ADL NDF verteerbaar % Oplosbaar RE

75.6 3.5 14.8 504 282 22

76 - 80 < 7.5 5 - 20 420 - 500 240 - 290 20 - 30

Voederwaarde rantsoen Voederwaarde productbeoordeling

per kg product per kg droge stof (ds)

DVE/OEB systeem 2007 555 567 51 37 883 903 81 59 46 682 491 191
DVE/OEB systeem 1991 555 567 57 25 883 903 91 40 - 682 566 -

Streefwaarde 880 - 940 900 - 980 60 - 80 40 - 80 680 - 720 525 - 600

Extra voederwaarden Kenmerken Agrifirm
per kg droge stof (ds) per kg droge stof (ds)

DVLy DVMe WDVE WFOS FEB

4.1 1.5 206 95 581 33

SFK SFE

137 87

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 1/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

68.9 44

1.00 2.81 0.39
Streefwaarde 0.95 - 1.10 2.6 - 3.0

Verzadigings-                                       
waarde

Structuurwaarde RE                     
totaal

VEM VEVI OEB-2

14-12-2016

FOS-2/FOS

graskuil 30-11-2016

VOS FOSp FOSp-2OEB

R.J. Hilverts
25-8-2016 0599-331640 / 06-10942447

1-12-2016
- 470495

DVE OEB VEM VEVI DVE

Streefwaarde
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Kengetallen mengvoerleverancier 
De verklaring van deze kengetallen kan  worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.  

 

    Toelichting voederwaarde graskuil    Tlgraskpag2 09-07-13.doc, JW 
 

Onderzochte waarden en betekenis afkortingen:    Methode: 
 DS    = Droge Stof     AV V As Znd en AV intern 
 RAS   = Ruw As      AV V As Znd en AV intern 
 RE    = Ruw Eiwit     NH3-fractie en AV intern 
 RC    = Ruwe Celstof     AV intern 
 VC-OS = Verterings Coëfficiënt-Organische Stof   AV intern 
 Suiker       AV intern 
 NH3   = Ammoniak     AV intern 
 RVet = Ruw Vet     AV intern 
 NO3   = Nitraat      AV intern 
 Cl    = Chloor      AV intern 
 NDF = Neutral Detergent Fibre    AV intern 
 ADF = Acid Detergent Fibre    AV intern 
 ADL = Acid Detergent Lignin    AV intern 
 pH = Zuurgraad     AV intern 
 NDF verteerbaar      AV Intern 
 Melkzuur       AV intern 
 Azijnzuur       AV intern 
 Boterzuur *      Berekende waarde 
 Oplosbaar RE      AV intern 
  
Berekende kengetallen 
De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.  
 
Verklaring kengetallen 
VEM:  Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt  
  voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproductie. 
VEVI:  Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde 
  wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee. 
DVE:  Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en  
  productie. 
DVLy en DVMe:  Darmverteerbaar Lysine en darmverteerbaar Methionine. Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens  
  documentatierapport CVB.  
OEB:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  
  voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens. Een hoge OEB waarde (>100) geeft aan dat er in verhouding te weinig  
  energie in het rantsoen zit, hierdoor zal een deel van het onbestendig eiwit in de pens worden gebruikt voor productie energie in plaats  
  van microbieel eiwit.  
OEB-2:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  

voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Onbestendig eiwit is 
sneller beschikbaar dan energie in graskuil waardoor OEB 0-2 uur vaak hoger is dan de gemiddelde OEB. 

VOS:  Verteerbare Organische Stof is de absolute hoeveelheid organische stof die de koe kan verteren. VOS heeft een directe relatie met de  
  VC-OS en vormt de basis voor het uitrekenen van de VEM en DVE. 
FOS:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens. Dit deel dient 
  als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melksamenstelling. 
FOS-2:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, 

welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de 
melksamenstelling. 

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. 
Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS  in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil ‘sneller ‘ wordt. 

NH3- fractie: De NH3-fractie is een maatstaaf voor de conservering van het product. Het getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit is 
  afgebroken (rottingspercentage). Bij een NH3-fraktie van 9 of groter neemt de kans op veel sporen van boterzuurbacteriën toe. 
Suiker:  Suiker is een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en  
  neemt de kans op pensverzuring toe. 
Nitraat:  Nitraat is een tussenvorm van stikstof naar eiwit. Een koe zet nitraat om in nitriet. Nitriet hecht zich aan de rode bloedlichaampjes op  
  de plaats waar normaal zuurstof gebonden wordt, hierdoor ontstaat een verstikkingskans. Dit risico wordt groter vanaf 7.5 gram per  
  kg droge stof. U dient dan correcties in het rantsoen aan te brengen door andere producten bij te voeren (verdunnen). U dient dit  
  product dan tevens zoveel mogelijk verdeeld over de dag te voeren. 
Chloor:  Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuur-base evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het  
  regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen metname problemen  
  ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren. 
Celwanden Energie en eiwit komen voor de koe beschikbaar wanneer de celwanden zijn afgebroken. De snelheid en het gemak waarmee  
  de celwand afgebroken kan worden hangt af van de wijze waarmee de celwand is opgebouwd. Hemicellulose is snel en gemakkelijk  
  afbreekbaar, cellulose iets minder en lignine en cutine zijn slecht en langzaam afbreekbaar. Veel suikers in de kuil bevorderen de  
  conservering en de vertering door de koe. Lang gras (tegen de bloei) bevat het meeste lignine en conserveert slechter,  
  voorjaarsgras bevat ook meer hemicellulose en cellulose dan zomer- en najaarskuilen. 
NDF:  Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.  
ADF:   Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine. Dit zijn de minder verteerbare delen van de plant. 
ADL:   Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine. 
RE totaal  Ruw Eiwit totaal. De totale hoeveelheid eiwit in het product, inclusief het percentage ammoniak 
 
Verzadigingswaarde: Is een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale drogestof opname per dier per dag te berekenen. Hoe hoger  
   de verzadigingswaarde des te eerder is de koe verzadigd van het product waardoor er minder wordt opgenomen. 
 
Structuurwaarde:  De structuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan structuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt  
  de structuurbehoefte voor herkauwers weergeven. Dit schema geldt voor krachtvoeders die twee maal daags worden verstrekt. Bij 

  meer giften (> 6 maal per dag) is de structuurbehoefte 0.1 lager. 
 
Structuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg: 

In de 1e, 2e of 3e lactatie: > 1.00 
In de 4e lactatie:   > 0.95 
In de 5e lactatie:  > 0.87 

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de structuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen 
- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de structuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen. 
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A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L

Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 3e snede 2016 - B3 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten 

gram per kg droge stof (ds) milligram per kg droge stof (ds)

Na K Mg Ca P S Mn Zn Fe

4.6 32.3 2.5 4.7 3.7 3.3 66 39 175

Streefwaarde 2.0 - 3.0 25 - 35 2.0 - 3.5 4.5 - 6.5 3.0 - 4.5 2.0 - 4.0 40 - 125 25 - 50 100 - 500

milligram per kg droge stof (ds). Co en Se in µg per kg droge stof (ds).

Cu Co Se Mo Cr

5.2 93 54 1.6 2.1

Streefwaarde 12 - 15 100 - 500 90 - 250 1.0 - 2.5 -

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 3/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

14-12-2016

- 470495

Kat- / Anionen 
verschil (KAV)

404

250 - 550

30-11-2016

25-8-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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Toelichting Mineralenonderzoek 
 
 Mineralen 
  Mineralen zijn onderzocht met de methode AV Mineralen. 
 
Natrium:  Natrium is van belang bij het in stand houden van de 

 waterbalans, het zuur-base evenwicht en membraan 
 potentialen. Natrium geeft tevens smaak aan het gras. 
 Bij een tekort vertonen de dieren verschijnselen als 
 verminderde eetlust, likzucht en een droge stugge huid. 

 
Kalium:  Kalium is van belang bij het transport binnen de 

 skeletspieren en het in standhouden van osmotische 
 druk in cellen. In het rantsoen is een  gehalte van 8 gr/kg 
 droge stof voldoende. 

  Een tekort aan kalium komt in Nederland normaal 
 gesproken niet voor. Bij een overmaat aan kalium zullen 
 de koeien dunne mest produceren waardoor een groot 
 verlies optreedt aan voedingsstoffen. 

 
Magnesium: Magnesium is van belang bij spiercontracties en het  
 activeren van diverse enzymen die betrokken zijn bij 
 de  energiewerking. Bij een tekort aan magnesium 
 vertonen de dieren een verminderde  eetlust, stijve gang, 
 onrustig gedrag (spierrillingen, nervositeit), lagere 
 melkproductie en later heftige krampen of verlammings-
 verschijnselen, waarbij sterfte mogelijk is (Kopziekte). 
Calcium en 
Fosfor:   Zijn de hoofdbestanddelen van botmineralen. Daarnaast 

 is calcium van belang bij bloedstolling, spiercontracties 
 en de regulering van celfuncties. Fosfor is tevens van 
 belang bij de energiewerking in het dier. Er is uitwisseling 
 en evenwicht van fosfor en calcium tussen botten en 
 bloedplasma/ weefselvocht. 

  Bij een tekort treed bij jonge dieren een verstoorde 
 botmineralisatie op. Bij oude dieren kan botontkalking 
 ontstaan. Bij een overmatige voorziening komt 
 botverharding voor. Dit kan bij oude dieren aan het eind 
 van de droogstand voorkomen. Na afkalven kan dan niet 
 snel genoeg calcium worden vrijgemaakt, waardoor een 
 tekort in het bloedplasma/ weefselvocht ontstaat 
 (Melkziekte). Daarnaast vermindert de opname van 
 sporenelementen, waardoor gezondheidsproblemen 
 kunnen ontstaan. 

 
Mangaan:  Mangaan is van belang in een aantal enzymen bij de 
 vorming van kraakbeen en beenderen, het functioneren 
 van de geslachtsorganen en koolhydraatstofwisseling. De 
 vertering van ruwe celstof in de pens wordt bevorderd. 
  Wanneer koeien te weinig mangaan krijgen kunnen 

 kalveren met kromme en zwakke voorbenen worden 
 geboren. Tevens kunnen kalveren zenuwstoornissen 
 vertonen en prikkelbaar zijn. 

 Bij een overmaat aan mangaan wordt de bloedvorming 
geremd.  

 
Zink: Is van belang in een groot aantal enzymen bij de groei en 
 voerbenutting, ontwikkeling van huid, haar en  hoeven en 
 functioneren van voortplantingsorganen. Zink heeft ook 
 een gunstig effect op het afweermechanisme. 
  Bij een tekort komt bij kalveren een slechte groei en 

 huidontwikkeling voor. Bij oude koeien stijgt de kans op 
 “stinkpoten”. 

  Bij een overmaat (meer dan 500 mg/kg droge  stof) 
 neemt de benutting van koper en ijzer af. 

 
IJzer: IJzer is van belang bij de vorming van bloed. Wanneer de 
 dieren te weinig ijzer opnemen kan dat leiden tot 
 bloedarmoede. Over het algemeen komen in Nederland 
 geen problemen voor. 
 
Koper:  Koper is van belang in een aantal enzymen bij 

 stofwisselingsprocessen en de vorming van bloed, 
 pigment, botgroei en ontwikkeling van huid en haar. 
 Koperreserve bevindt zich in de lever. 

 Gebrekverschijnselen komen eerst bij jonge dieren voor. 
De dieren vertonen verschijnselen als doffe haarkleur, 
zwart haar wordt grijs-wit, wit haar wordt vuilgeel. Verder 
ontstaat een matige ontwikkeling, verdikte kogels, slechte 
conditie, weinig rompdiepte, diarree en verminderde 
melkgift. Hoge gehaltes molybdeen, zwavel, zink, ijzer en 
calcium met een hoog eiwitgehalte in het rantsoen  

  

 veroorzaken een verminderde absorptie van koper. Bij een  
 overmatige voorziening kan kopervergiftiging ontstaan. De 

dieren vertonen verschijnselen als plotseling verminderde 
eetlust, geelzucht, bloedwateren, snelle verzwakking en 
dood. Schapen en kalveren met een niet volledig 
ontwikkelde pens hebben het eerst last van overmaat. Dit 
kan worden tegengegaan door het OEB-gehalte en/of het 
zwavel, molybdeen- en zinkgehalte in het rantsoen omhoog 
te brengen. 

 
Kat- en anion verschil (KAV): 
 Het kat- en anion verschil  geeft de verschil  weer tussen de 
 hoeveelheid mineralen met een positieve lading (kationen) 
 en de elementen met een negatieve lading (anionen). Het 
 KAV heeft daarmee invloed op het zuur-base evenwicht in 
 een koe. Bij afkalven heeft een koe baat bij een hoge 
 resorptiemogelijkheid van calcium in het bloed. Door de 
 snelle opname van calcium wordt melkziekte / kalfziekte 
 voorkomen. Dit wordt bereikt bij een hogere zuurgraad in het 
 bloed en urine en daarmee bij een lage KAV waarde . Een 
 lage KAV waarde kan gerealiseerd worden door weinig 
 natrium en kalium (positieve mineralen) te verstrekken in het 
 rantsoen in de weken voor afkalven.  

 
 Sporenelementen 

De methode van onderzoek bij de sporenelementen is AV 
Sporen, selenium is bepaald met de methode AV ZV (Se) of 
AV Intern (Se ¹). 

Cobalt:  Cobalt is van belang bij het goed functioneren van de 
 pensbacteriën. De pensbacteriën vormen het voor 
 herkauwers essentiële vitamine B12. 

  Bij een tekort gedijen de dieren minder. Gebreksverschijn-
 selen zijn een slechte eetlust, het onvoldoende afgrazen van 
 percelen, een slechte pensontwikkeling, een slechte conditie 
 en productie, doffe haarkleur, likzucht, lusteloos en dromerig 
 gedrag, bloedarmoede en zwakke kalveren. 

 
Selenium:  Selenium is van belang in een enzym bij de werking van 

 witte bloedlichaampjes. Bij infecties en de afvoer van 
 schadelijke stoffen speelt dit enzym een belangrijke rol. 

 Bij tekorten vermindert de werking van het immunologische 
 afweersysteem. De dieren blijven aan de nageboorte staan, 
 er ontstaat een grotere kans op uierontstekingen en de 
 vruchtbaarheid neemt af. Andere effecten: slechte groei, 
 verminderde weerstand, diarree en baarmoederontsteking. 
 Bij een overmaat kan een verminderde weerstand, 
 verlammingsverschijnselen en verlies van het haarkleed 
 optreden. 
Zwavel en 
Molybdeen: Zwavel is van belang bij de vorming van eiwit in gras. 
 Door bemesting met zwavel houdende meststoffen 
 kunnen de zwavelgehaltes in het gras oplopen. Bij hoge 
 gehaltes Zwavel en Molybdeen wordt de absorptie van 
 andere sporenelementen (met name  Koper) bemoeilijkt. 
  Tekorten aan Zwavel komen vrijwel niet voor. Een 

 zwavelbalans kan duidelijkheid geven. 
    Bij overmaat kunnen zich bij zwavel en molybdeen  

  problemen voordoen als beschreven bij koper. 
 

Behoeftetabel mineralen en sporenelementen voor melkvee 

Natrium 7 + ( 0.5 * Melkgift) 
Kalium (g per dag) (0.03 * Lichaamsgewicht) + (2 * Melkgift)   
Magnesium* (g per dag)  100 / Absorptie * (2.5 * ( 0.12 * Melkgift))  
Calcium (g per dag)  (0.032 * Lichaamsgewicht) + (2.4 * 

Melkgift) 
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43 * melkgift 
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds. 
Zink 25 mg/kg ds. 
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds. 
Cobalt** > 100 µg/kg ds. 
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht + 

500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 
µg/kg ds. 

Zwavel 2-4 g kg ds. 
  
 
*  De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kali- 

en eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage 
kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de 
graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen. 

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te 
kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer. 
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R a p p o r t a g e   B e d r i j f s s p e c i f i e k e   E x c r e t i e
Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 3e snede 2016 - B3 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: - Datum opmeting:

Laboratoriumnummer:

Partijgegevens:

Methode oogsten: grootpak pers rond
Aantal balen: 4

Afmeting (gem)

g/kg product g/kg droge stof (ds)
DS VEM RE totaal N P

628 883 206 33.0 3.7

Vereiste gegevens Bedrijfsspecifieke Excretie

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:

Pagina 1/1 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).
14-12-2016

30-11-2016

Totaal in partij 1441 1273 297 48 5

Kg DS KVEM RE totaal (kg) N (kg) P (kg)

1.20 1.28 - 6

Hoogte (m) Diameter (m) Lengte (m) Totaal inhoud (m3)

470495

30-11-2016

25-8-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L
Monstergegevens
Product:                               Datum monstername:
Monsteraanduiding: 1e snede 2016 - O1 Monsternemer:
Maaidatum: Telefoonnummer:
Veldperiode: 2 dag(en) Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten

Resultaten zijn uitgedrukt in g per kg droge stof. DS in g per kg product. VC-OS, NH3-fractie en NDF verteerbaar in %, pH (=zuurtegraad).

DS RE RC RAS Suiker RVet pH NH3- fractie Melkzuur Azijnzuur Boterzuur *

316 146 263 135 35 38 4.3 13 58 20 4.2

Streefwaarde 300 - 500 160 - 190 230 - 280 90 - 120 40 - 100 30 - 50 4.0 - 4.8 < 9 30 - 70 10 - 20 < 3.0

VC-OS NO3 Cl NDF ADF ADL NDF verteerbaar % Oplosbaar RE

75.1 <0.5 14.3 498 303 25

76 - 80 < 7.5 5 - 20 420 - 500 240 - 290 20 - 30

Voederwaarde rantsoen Voederwaarde productbeoordeling

per kg product per kg droge stof (ds)

DVE/OEB systeem 2007 268 275 15 18 849 870 46 58 79 650 558 268
DVE/OEB systeem 1991 268 275 19 13 849 870 59 42 - 650 517 -

Streefwaarde 880 - 940 900 - 980 60 - 80 40 - 80 680 - 720 525 - 600

Extra voederwaarden Kenmerken Agrifirm
per kg droge stof (ds) per kg droge stof (ds)

DVLy DVMe WDVE WFOS FEB

2.8 1.0 168 57 487 44

SFK SFE

148 92

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 1/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

67.5 66

1.09 3.09 0.48
Streefwaarde 0.95 - 1.10 2.6 - 3.0

Verzadigings-                                       
waarde

Structuurwaarde RE                     
totaal

VEM VEVI OEB-2

14-12-2016

FOS-2/FOS

graskuil 30-11-2016

VOS FOSp FOSp-2OEB

R.J. Hilverts
26-5-2016 0599-331640 / 06-10942447

1-12-2016
- 470496

DVE OEB VEM VEVI DVE

Streefwaarde
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Kengetallen mengvoerleverancier 
De verklaring van deze kengetallen kan  worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.  

 

    Toelichting voederwaarde graskuil    Tlgraskpag2 09-07-13.doc, JW 
 

Onderzochte waarden en betekenis afkortingen:    Methode: 
 DS    = Droge Stof     AV V As Znd en AV intern 
 RAS   = Ruw As      AV V As Znd en AV intern 
 RE    = Ruw Eiwit     NH3-fractie en AV intern 
 RC    = Ruwe Celstof     AV intern 
 VC-OS = Verterings Coëfficiënt-Organische Stof   AV intern 
 Suiker       AV intern 
 NH3   = Ammoniak     AV intern 
 RVet = Ruw Vet     AV intern 
 NO3   = Nitraat      AV intern 
 Cl    = Chloor      AV intern 
 NDF = Neutral Detergent Fibre    AV intern 
 ADF = Acid Detergent Fibre    AV intern 
 ADL = Acid Detergent Lignin    AV intern 
 pH = Zuurgraad     AV intern 
 NDF verteerbaar      AV Intern 
 Melkzuur       AV intern 
 Azijnzuur       AV intern 
 Boterzuur *      Berekende waarde 
 Oplosbaar RE      AV intern 
  
Berekende kengetallen 
De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.  
 
Verklaring kengetallen 
VEM:  Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt  
  voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproductie. 
VEVI:  Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde 
  wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee. 
DVE:  Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en  
  productie. 
DVLy en DVMe:  Darmverteerbaar Lysine en darmverteerbaar Methionine. Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens  
  documentatierapport CVB.  
OEB:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  
  voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens. Een hoge OEB waarde (>100) geeft aan dat er in verhouding te weinig  
  energie in het rantsoen zit, hierdoor zal een deel van het onbestendig eiwit in de pens worden gebruikt voor productie energie in plaats  
  van microbieel eiwit.  
OEB-2:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  

voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Onbestendig eiwit is 
sneller beschikbaar dan energie in graskuil waardoor OEB 0-2 uur vaak hoger is dan de gemiddelde OEB. 

VOS:  Verteerbare Organische Stof is de absolute hoeveelheid organische stof die de koe kan verteren. VOS heeft een directe relatie met de  
  VC-OS en vormt de basis voor het uitrekenen van de VEM en DVE. 
FOS:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens. Dit deel dient 
  als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melksamenstelling. 
FOS-2:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, 

welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de 
melksamenstelling. 

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. 
Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS  in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil ‘sneller ‘ wordt. 

NH3- fractie: De NH3-fractie is een maatstaaf voor de conservering van het product. Het getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit is 
  afgebroken (rottingspercentage). Bij een NH3-fraktie van 9 of groter neemt de kans op veel sporen van boterzuurbacteriën toe. 
Suiker:  Suiker is een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en  
  neemt de kans op pensverzuring toe. 
Nitraat:  Nitraat is een tussenvorm van stikstof naar eiwit. Een koe zet nitraat om in nitriet. Nitriet hecht zich aan de rode bloedlichaampjes op  
  de plaats waar normaal zuurstof gebonden wordt, hierdoor ontstaat een verstikkingskans. Dit risico wordt groter vanaf 7.5 gram per  
  kg droge stof. U dient dan correcties in het rantsoen aan te brengen door andere producten bij te voeren (verdunnen). U dient dit  
  product dan tevens zoveel mogelijk verdeeld over de dag te voeren. 
Chloor:  Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuur-base evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het  
  regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen metname problemen  
  ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren. 
Celwanden Energie en eiwit komen voor de koe beschikbaar wanneer de celwanden zijn afgebroken. De snelheid en het gemak waarmee  
  de celwand afgebroken kan worden hangt af van de wijze waarmee de celwand is opgebouwd. Hemicellulose is snel en gemakkelijk  
  afbreekbaar, cellulose iets minder en lignine en cutine zijn slecht en langzaam afbreekbaar. Veel suikers in de kuil bevorderen de  
  conservering en de vertering door de koe. Lang gras (tegen de bloei) bevat het meeste lignine en conserveert slechter,  
  voorjaarsgras bevat ook meer hemicellulose en cellulose dan zomer- en najaarskuilen. 
NDF:  Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.  
ADF:   Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine. Dit zijn de minder verteerbare delen van de plant. 
ADL:   Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine. 
RE totaal  Ruw Eiwit totaal. De totale hoeveelheid eiwit in het product, inclusief het percentage ammoniak 
 
Verzadigingswaarde: Is een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale drogestof opname per dier per dag te berekenen. Hoe hoger  
   de verzadigingswaarde des te eerder is de koe verzadigd van het product waardoor er minder wordt opgenomen. 
 
Structuurwaarde:  De structuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan structuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt  
  de structuurbehoefte voor herkauwers weergeven. Dit schema geldt voor krachtvoeders die twee maal daags worden verstrekt. Bij 

  meer giften (> 6 maal per dag) is de structuurbehoefte 0.1 lager. 
 
Structuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg: 

In de 1e, 2e of 3e lactatie: > 1.00 
In de 4e lactatie:   > 0.95 
In de 5e lactatie:  > 0.87 

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de structuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen 
- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de structuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen. 
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A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L

Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 1e snede 2016 - O1 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten 

gram per kg droge stof (ds) milligram per kg droge stof (ds)

Na K Mg Ca P S Mn Zn Fe

3.1 31.0 1.9 4.1 3.6 2.6 81 40 409

Streefwaarde 2.0 - 3.0 25 - 35 2.0 - 3.5 4.5 - 6.5 3.0 - 4.5 2.0 - 4.0 40 - 125 25 - 50 100 - 500

milligram per kg droge stof (ds). Co en Se in µg per kg droge stof (ds).

Cu Co Se Mo Cr

4.9 245 48 1.2 4.2

Streefwaarde 12 - 15 100 - 500 90 - 250 1.0 - 2.5 -

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 3/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

14-12-2016

- 470496

Kat- / Anionen 
verschil (KAV)

363

250 - 550

30-11-2016

26-5-2016
2 dag(en) 1-12-2016



Pagina 4/4 GRASKUIL Versie:  3 Laboratoriumnummer: 470496

Toelichting Mineralenonderzoek 
 
 Mineralen 
  Mineralen zijn onderzocht met de methode AV Mineralen. 
 
Natrium:  Natrium is van belang bij het in stand houden van de 

 waterbalans, het zuur-base evenwicht en membraan 
 potentialen. Natrium geeft tevens smaak aan het gras. 
 Bij een tekort vertonen de dieren verschijnselen als 
 verminderde eetlust, likzucht en een droge stugge huid. 

 
Kalium:  Kalium is van belang bij het transport binnen de 

 skeletspieren en het in standhouden van osmotische 
 druk in cellen. In het rantsoen is een  gehalte van 8 gr/kg 
 droge stof voldoende. 

  Een tekort aan kalium komt in Nederland normaal 
 gesproken niet voor. Bij een overmaat aan kalium zullen 
 de koeien dunne mest produceren waardoor een groot 
 verlies optreedt aan voedingsstoffen. 

 
Magnesium: Magnesium is van belang bij spiercontracties en het  
 activeren van diverse enzymen die betrokken zijn bij 
 de  energiewerking. Bij een tekort aan magnesium 
 vertonen de dieren een verminderde  eetlust, stijve gang, 
 onrustig gedrag (spierrillingen, nervositeit), lagere 
 melkproductie en later heftige krampen of verlammings-
 verschijnselen, waarbij sterfte mogelijk is (Kopziekte). 
Calcium en 
Fosfor:   Zijn de hoofdbestanddelen van botmineralen. Daarnaast 

 is calcium van belang bij bloedstolling, spiercontracties 
 en de regulering van celfuncties. Fosfor is tevens van 
 belang bij de energiewerking in het dier. Er is uitwisseling 
 en evenwicht van fosfor en calcium tussen botten en 
 bloedplasma/ weefselvocht. 

  Bij een tekort treed bij jonge dieren een verstoorde 
 botmineralisatie op. Bij oude dieren kan botontkalking 
 ontstaan. Bij een overmatige voorziening komt 
 botverharding voor. Dit kan bij oude dieren aan het eind 
 van de droogstand voorkomen. Na afkalven kan dan niet 
 snel genoeg calcium worden vrijgemaakt, waardoor een 
 tekort in het bloedplasma/ weefselvocht ontstaat 
 (Melkziekte). Daarnaast vermindert de opname van 
 sporenelementen, waardoor gezondheidsproblemen 
 kunnen ontstaan. 

 
Mangaan:  Mangaan is van belang in een aantal enzymen bij de 
 vorming van kraakbeen en beenderen, het functioneren 
 van de geslachtsorganen en koolhydraatstofwisseling. De 
 vertering van ruwe celstof in de pens wordt bevorderd. 
  Wanneer koeien te weinig mangaan krijgen kunnen 

 kalveren met kromme en zwakke voorbenen worden 
 geboren. Tevens kunnen kalveren zenuwstoornissen 
 vertonen en prikkelbaar zijn. 

 Bij een overmaat aan mangaan wordt de bloedvorming 
geremd.  

 
Zink: Is van belang in een groot aantal enzymen bij de groei en 
 voerbenutting, ontwikkeling van huid, haar en  hoeven en 
 functioneren van voortplantingsorganen. Zink heeft ook 
 een gunstig effect op het afweermechanisme. 
  Bij een tekort komt bij kalveren een slechte groei en 

 huidontwikkeling voor. Bij oude koeien stijgt de kans op 
 “stinkpoten”. 

  Bij een overmaat (meer dan 500 mg/kg droge  stof) 
 neemt de benutting van koper en ijzer af. 

 
IJzer: IJzer is van belang bij de vorming van bloed. Wanneer de 
 dieren te weinig ijzer opnemen kan dat leiden tot 
 bloedarmoede. Over het algemeen komen in Nederland 
 geen problemen voor. 
 
Koper:  Koper is van belang in een aantal enzymen bij 

 stofwisselingsprocessen en de vorming van bloed, 
 pigment, botgroei en ontwikkeling van huid en haar. 
 Koperreserve bevindt zich in de lever. 

 Gebrekverschijnselen komen eerst bij jonge dieren voor. 
De dieren vertonen verschijnselen als doffe haarkleur, 
zwart haar wordt grijs-wit, wit haar wordt vuilgeel. Verder 
ontstaat een matige ontwikkeling, verdikte kogels, slechte 
conditie, weinig rompdiepte, diarree en verminderde 
melkgift. Hoge gehaltes molybdeen, zwavel, zink, ijzer en 
calcium met een hoog eiwitgehalte in het rantsoen  

  

 veroorzaken een verminderde absorptie van koper. Bij een  
 overmatige voorziening kan kopervergiftiging ontstaan. De 

dieren vertonen verschijnselen als plotseling verminderde 
eetlust, geelzucht, bloedwateren, snelle verzwakking en 
dood. Schapen en kalveren met een niet volledig 
ontwikkelde pens hebben het eerst last van overmaat. Dit 
kan worden tegengegaan door het OEB-gehalte en/of het 
zwavel, molybdeen- en zinkgehalte in het rantsoen omhoog 
te brengen. 

 
Kat- en anion verschil (KAV): 
 Het kat- en anion verschil  geeft de verschil  weer tussen de 
 hoeveelheid mineralen met een positieve lading (kationen) 
 en de elementen met een negatieve lading (anionen). Het 
 KAV heeft daarmee invloed op het zuur-base evenwicht in 
 een koe. Bij afkalven heeft een koe baat bij een hoge 
 resorptiemogelijkheid van calcium in het bloed. Door de 
 snelle opname van calcium wordt melkziekte / kalfziekte 
 voorkomen. Dit wordt bereikt bij een hogere zuurgraad in het 
 bloed en urine en daarmee bij een lage KAV waarde . Een 
 lage KAV waarde kan gerealiseerd worden door weinig 
 natrium en kalium (positieve mineralen) te verstrekken in het 
 rantsoen in de weken voor afkalven.  

 
 Sporenelementen 

De methode van onderzoek bij de sporenelementen is AV 
Sporen, selenium is bepaald met de methode AV ZV (Se) of 
AV Intern (Se ¹). 

Cobalt:  Cobalt is van belang bij het goed functioneren van de 
 pensbacteriën. De pensbacteriën vormen het voor 
 herkauwers essentiële vitamine B12. 

  Bij een tekort gedijen de dieren minder. Gebreksverschijn-
 selen zijn een slechte eetlust, het onvoldoende afgrazen van 
 percelen, een slechte pensontwikkeling, een slechte conditie 
 en productie, doffe haarkleur, likzucht, lusteloos en dromerig 
 gedrag, bloedarmoede en zwakke kalveren. 

 
Selenium:  Selenium is van belang in een enzym bij de werking van 

 witte bloedlichaampjes. Bij infecties en de afvoer van 
 schadelijke stoffen speelt dit enzym een belangrijke rol. 

 Bij tekorten vermindert de werking van het immunologische 
 afweersysteem. De dieren blijven aan de nageboorte staan, 
 er ontstaat een grotere kans op uierontstekingen en de 
 vruchtbaarheid neemt af. Andere effecten: slechte groei, 
 verminderde weerstand, diarree en baarmoederontsteking. 
 Bij een overmaat kan een verminderde weerstand, 
 verlammingsverschijnselen en verlies van het haarkleed 
 optreden. 
Zwavel en 
Molybdeen: Zwavel is van belang bij de vorming van eiwit in gras. 
 Door bemesting met zwavel houdende meststoffen 
 kunnen de zwavelgehaltes in het gras oplopen. Bij hoge 
 gehaltes Zwavel en Molybdeen wordt de absorptie van 
 andere sporenelementen (met name  Koper) bemoeilijkt. 
  Tekorten aan Zwavel komen vrijwel niet voor. Een 

 zwavelbalans kan duidelijkheid geven. 
    Bij overmaat kunnen zich bij zwavel en molybdeen  

  problemen voordoen als beschreven bij koper. 
 

Behoeftetabel mineralen en sporenelementen voor melkvee 

Natrium 7 + ( 0.5 * Melkgift) 
Kalium (g per dag) (0.03 * Lichaamsgewicht) + (2 * Melkgift)   
Magnesium* (g per dag)  100 / Absorptie * (2.5 * ( 0.12 * Melkgift))  
Calcium (g per dag)  (0.032 * Lichaamsgewicht) + (2.4 * 

Melkgift) 
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43 * melkgift 
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds. 
Zink 25 mg/kg ds. 
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds. 
Cobalt** > 100 µg/kg ds. 
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht + 

500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 
µg/kg ds. 

Zwavel 2-4 g kg ds. 
  
 
*  De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kali- 

en eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage 
kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de 
graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen. 

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te 
kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer. 
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R a p p o r t a g e   B e d r i j f s s p e c i f i e k e   E x c r e t i e
Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 1e snede 2016 - O1 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: - Datum opmeting:

Laboratoriumnummer:

Partijgegevens:

Methode oogsten: grootpak pers rond
Aantal balen: 15

Afmeting (gem)

g/kg product g/kg droge stof (ds)
DS VEM RE totaal N P

316 849 168 26.9 3.6

Vereiste gegevens Bedrijfsspecifieke Excretie

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:

Pagina 1/1 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).
14-12-2016

30-11-2016

Totaal in partij 3327 2824 559 89 12

Kg DS KVEM RE totaal (kg) N (kg) P (kg)

1.10 1.26 - 21

Hoogte (m) Diameter (m) Lengte (m) Totaal inhoud (m3)

470496

30-11-2016

26-5-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L
Monstergegevens
Product:                               Datum monstername:
Monsteraanduiding: 2e snede 2016 - O2 Monsternemer:
Maaidatum: Telefoonnummer:
Veldperiode: 2 dag(en) Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten

Resultaten zijn uitgedrukt in g per kg droge stof. DS in g per kg product. VC-OS, NH3-fractie en NDF verteerbaar in %, pH (=zuurtegraad).

DS RE RC RAS Suiker RVet pH NH3- fractie Melkzuur Azijnzuur Boterzuur *

407 146 295 109 34 33 5.2 10 29 12 3.6

Streefwaarde 300 - 500 160 - 190 230 - 280 90 - 120 60 - 120 30 - 50 4.4 - 5.3 < 8 15 - 40 10 - 20 < 3.0

VC-OS NO3 Cl NDF ADF ADL NDF verteerbaar % Oplosbaar RE

70.3 1.4 14.0 553 339 31

76 - 80 < 7.5 5 - 20 420 - 500 240 - 290 20 - 30

Voederwaarde rantsoen Voederwaarde productbeoordeling

per kg product per kg droge stof (ds)

DVE/OEB systeem 2007 323 322 19 20 794 792 47 48 65 626 506 217
DVE/OEB systeem 1991 323 322 24 12 794 792 60 29 - 626 509 -

Streefwaarde 880 - 940 900 - 980 60 - 80 40 - 80 680 - 720 525 - 600

Extra voederwaarden Kenmerken Agrifirm
per kg droge stof (ds) per kg droge stof (ds)

DVLy DVMe WDVE WFOS FEB

2.7 1.0 162 60 497 29

SFK SFE

118 83

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 1/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

60.6 60

1.11 3.49 0.43
Streefwaarde 0.95 - 1.10 2.6 - 3.0

Verzadigings-                                       
waarde

Structuurwaarde RE                     
totaal

VEM VEVI OEB-2

14-12-2016

FOS-2/FOS

graskuil 30-11-2016

VOS FOSp FOSp-2OEB

R.J. Hilverts
16-7-2016 0599-331640 / 06-10942447

1-12-2016
- 470497

DVE OEB VEM VEVI DVE

Streefwaarde
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Kengetallen mengvoerleverancier 
De verklaring van deze kengetallen kan  worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.  

 

    Toelichting voederwaarde graskuil    Tlgraskpag2 09-07-13.doc, JW 
 

Onderzochte waarden en betekenis afkortingen:    Methode: 
 DS    = Droge Stof     AV V As Znd en AV intern 
 RAS   = Ruw As      AV V As Znd en AV intern 
 RE    = Ruw Eiwit     NH3-fractie en AV intern 
 RC    = Ruwe Celstof     AV intern 
 VC-OS = Verterings Coëfficiënt-Organische Stof   AV intern 
 Suiker       AV intern 
 NH3   = Ammoniak     AV intern 
 RVet = Ruw Vet     AV intern 
 NO3   = Nitraat      AV intern 
 Cl    = Chloor      AV intern 
 NDF = Neutral Detergent Fibre    AV intern 
 ADF = Acid Detergent Fibre    AV intern 
 ADL = Acid Detergent Lignin    AV intern 
 pH = Zuurgraad     AV intern 
 NDF verteerbaar      AV Intern 
 Melkzuur       AV intern 
 Azijnzuur       AV intern 
 Boterzuur *      Berekende waarde 
 Oplosbaar RE      AV intern 
  
Berekende kengetallen 
De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.  
 
Verklaring kengetallen 
VEM:  Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt  
  voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproductie. 
VEVI:  Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde 
  wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee. 
DVE:  Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en  
  productie. 
DVLy en DVMe:  Darmverteerbaar Lysine en darmverteerbaar Methionine. Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens  
  documentatierapport CVB.  
OEB:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  
  voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens. Een hoge OEB waarde (>100) geeft aan dat er in verhouding te weinig  
  energie in het rantsoen zit, hierdoor zal een deel van het onbestendig eiwit in de pens worden gebruikt voor productie energie in plaats  
  van microbieel eiwit.  
OEB-2:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  

voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Onbestendig eiwit is 
sneller beschikbaar dan energie in graskuil waardoor OEB 0-2 uur vaak hoger is dan de gemiddelde OEB. 

VOS:  Verteerbare Organische Stof is de absolute hoeveelheid organische stof die de koe kan verteren. VOS heeft een directe relatie met de  
  VC-OS en vormt de basis voor het uitrekenen van de VEM en DVE. 
FOS:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens. Dit deel dient 
  als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melksamenstelling. 
FOS-2:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, 

welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de 
melksamenstelling. 

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. 
Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS  in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil ‘sneller ‘ wordt. 

NH3- fractie: De NH3-fractie is een maatstaaf voor de conservering van het product. Het getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit is 
  afgebroken (rottingspercentage). Bij een NH3-fraktie van 9 of groter neemt de kans op veel sporen van boterzuurbacteriën toe. 
Suiker:  Suiker is een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en  
  neemt de kans op pensverzuring toe. 
Nitraat:  Nitraat is een tussenvorm van stikstof naar eiwit. Een koe zet nitraat om in nitriet. Nitriet hecht zich aan de rode bloedlichaampjes op  
  de plaats waar normaal zuurstof gebonden wordt, hierdoor ontstaat een verstikkingskans. Dit risico wordt groter vanaf 7.5 gram per  
  kg droge stof. U dient dan correcties in het rantsoen aan te brengen door andere producten bij te voeren (verdunnen). U dient dit  
  product dan tevens zoveel mogelijk verdeeld over de dag te voeren. 
Chloor:  Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuur-base evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het  
  regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen metname problemen  
  ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren. 
Celwanden Energie en eiwit komen voor de koe beschikbaar wanneer de celwanden zijn afgebroken. De snelheid en het gemak waarmee  
  de celwand afgebroken kan worden hangt af van de wijze waarmee de celwand is opgebouwd. Hemicellulose is snel en gemakkelijk  
  afbreekbaar, cellulose iets minder en lignine en cutine zijn slecht en langzaam afbreekbaar. Veel suikers in de kuil bevorderen de  
  conservering en de vertering door de koe. Lang gras (tegen de bloei) bevat het meeste lignine en conserveert slechter,  
  voorjaarsgras bevat ook meer hemicellulose en cellulose dan zomer- en najaarskuilen. 
NDF:  Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.  
ADF:   Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine. Dit zijn de minder verteerbare delen van de plant. 
ADL:   Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine. 
RE totaal  Ruw Eiwit totaal. De totale hoeveelheid eiwit in het product, inclusief het percentage ammoniak 
 
Verzadigingswaarde: Is een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale drogestof opname per dier per dag te berekenen. Hoe hoger  
   de verzadigingswaarde des te eerder is de koe verzadigd van het product waardoor er minder wordt opgenomen. 
 
Structuurwaarde:  De structuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan structuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt  
  de structuurbehoefte voor herkauwers weergeven. Dit schema geldt voor krachtvoeders die twee maal daags worden verstrekt. Bij 

  meer giften (> 6 maal per dag) is de structuurbehoefte 0.1 lager. 
 
Structuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg: 

In de 1e, 2e of 3e lactatie: > 1.00 
In de 4e lactatie:   > 0.95 
In de 5e lactatie:  > 0.87 

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de structuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen 
- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de structuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen. 
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De Kruilier 1  9172 GW  Ferwert  Tel 0518-411201  Fax 0518-411470   www.alnn.nl  info@alnn.nl

Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L

Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 2e snede 2016 - O2 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten 

gram per kg droge stof (ds) milligram per kg droge stof (ds)

Na K Mg Ca P S Mn Zn Fe

2.8 33.9 1.9 4.3 3.9 2.6 60 40 173

Streefwaarde 2.0 - 3.0 25 - 35 2.0 - 3.5 4.5 - 6.5 3.0 - 4.5 2.0 - 4.0 40 - 125 25 - 50 100 - 500

milligram per kg droge stof (ds). Co en Se in µg per kg droge stof (ds).

Cu Co Se Mo Cr

4.8 95 60 1.6 2.6

Streefwaarde 12 - 15 100 - 500 90 - 250 1.0 - 2.5 -

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 3/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

14-12-2016

- 470497

Kat- / Anionen 
verschil (KAV)

432

250 - 550

30-11-2016

16-7-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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Toelichting Mineralenonderzoek 
 
 Mineralen 
  Mineralen zijn onderzocht met de methode AV Mineralen. 
 
Natrium:  Natrium is van belang bij het in stand houden van de 

 waterbalans, het zuur-base evenwicht en membraan 
 potentialen. Natrium geeft tevens smaak aan het gras. 
 Bij een tekort vertonen de dieren verschijnselen als 
 verminderde eetlust, likzucht en een droge stugge huid. 

 
Kalium:  Kalium is van belang bij het transport binnen de 

 skeletspieren en het in standhouden van osmotische 
 druk in cellen. In het rantsoen is een  gehalte van 8 gr/kg 
 droge stof voldoende. 

  Een tekort aan kalium komt in Nederland normaal 
 gesproken niet voor. Bij een overmaat aan kalium zullen 
 de koeien dunne mest produceren waardoor een groot 
 verlies optreedt aan voedingsstoffen. 

 
Magnesium: Magnesium is van belang bij spiercontracties en het  
 activeren van diverse enzymen die betrokken zijn bij 
 de  energiewerking. Bij een tekort aan magnesium 
 vertonen de dieren een verminderde  eetlust, stijve gang, 
 onrustig gedrag (spierrillingen, nervositeit), lagere 
 melkproductie en later heftige krampen of verlammings-
 verschijnselen, waarbij sterfte mogelijk is (Kopziekte). 
Calcium en 
Fosfor:   Zijn de hoofdbestanddelen van botmineralen. Daarnaast 

 is calcium van belang bij bloedstolling, spiercontracties 
 en de regulering van celfuncties. Fosfor is tevens van 
 belang bij de energiewerking in het dier. Er is uitwisseling 
 en evenwicht van fosfor en calcium tussen botten en 
 bloedplasma/ weefselvocht. 

  Bij een tekort treed bij jonge dieren een verstoorde 
 botmineralisatie op. Bij oude dieren kan botontkalking 
 ontstaan. Bij een overmatige voorziening komt 
 botverharding voor. Dit kan bij oude dieren aan het eind 
 van de droogstand voorkomen. Na afkalven kan dan niet 
 snel genoeg calcium worden vrijgemaakt, waardoor een 
 tekort in het bloedplasma/ weefselvocht ontstaat 
 (Melkziekte). Daarnaast vermindert de opname van 
 sporenelementen, waardoor gezondheidsproblemen 
 kunnen ontstaan. 

 
Mangaan:  Mangaan is van belang in een aantal enzymen bij de 
 vorming van kraakbeen en beenderen, het functioneren 
 van de geslachtsorganen en koolhydraatstofwisseling. De 
 vertering van ruwe celstof in de pens wordt bevorderd. 
  Wanneer koeien te weinig mangaan krijgen kunnen 

 kalveren met kromme en zwakke voorbenen worden 
 geboren. Tevens kunnen kalveren zenuwstoornissen 
 vertonen en prikkelbaar zijn. 

 Bij een overmaat aan mangaan wordt de bloedvorming 
geremd.  

 
Zink: Is van belang in een groot aantal enzymen bij de groei en 
 voerbenutting, ontwikkeling van huid, haar en  hoeven en 
 functioneren van voortplantingsorganen. Zink heeft ook 
 een gunstig effect op het afweermechanisme. 
  Bij een tekort komt bij kalveren een slechte groei en 

 huidontwikkeling voor. Bij oude koeien stijgt de kans op 
 “stinkpoten”. 

  Bij een overmaat (meer dan 500 mg/kg droge  stof) 
 neemt de benutting van koper en ijzer af. 

 
IJzer: IJzer is van belang bij de vorming van bloed. Wanneer de 
 dieren te weinig ijzer opnemen kan dat leiden tot 
 bloedarmoede. Over het algemeen komen in Nederland 
 geen problemen voor. 
 
Koper:  Koper is van belang in een aantal enzymen bij 

 stofwisselingsprocessen en de vorming van bloed, 
 pigment, botgroei en ontwikkeling van huid en haar. 
 Koperreserve bevindt zich in de lever. 

 Gebrekverschijnselen komen eerst bij jonge dieren voor. 
De dieren vertonen verschijnselen als doffe haarkleur, 
zwart haar wordt grijs-wit, wit haar wordt vuilgeel. Verder 
ontstaat een matige ontwikkeling, verdikte kogels, slechte 
conditie, weinig rompdiepte, diarree en verminderde 
melkgift. Hoge gehaltes molybdeen, zwavel, zink, ijzer en 
calcium met een hoog eiwitgehalte in het rantsoen  

  

 veroorzaken een verminderde absorptie van koper. Bij een  
 overmatige voorziening kan kopervergiftiging ontstaan. De 

dieren vertonen verschijnselen als plotseling verminderde 
eetlust, geelzucht, bloedwateren, snelle verzwakking en 
dood. Schapen en kalveren met een niet volledig 
ontwikkelde pens hebben het eerst last van overmaat. Dit 
kan worden tegengegaan door het OEB-gehalte en/of het 
zwavel, molybdeen- en zinkgehalte in het rantsoen omhoog 
te brengen. 

 
Kat- en anion verschil (KAV): 
 Het kat- en anion verschil  geeft de verschil  weer tussen de 
 hoeveelheid mineralen met een positieve lading (kationen) 
 en de elementen met een negatieve lading (anionen). Het 
 KAV heeft daarmee invloed op het zuur-base evenwicht in 
 een koe. Bij afkalven heeft een koe baat bij een hoge 
 resorptiemogelijkheid van calcium in het bloed. Door de 
 snelle opname van calcium wordt melkziekte / kalfziekte 
 voorkomen. Dit wordt bereikt bij een hogere zuurgraad in het 
 bloed en urine en daarmee bij een lage KAV waarde . Een 
 lage KAV waarde kan gerealiseerd worden door weinig 
 natrium en kalium (positieve mineralen) te verstrekken in het 
 rantsoen in de weken voor afkalven.  

 
 Sporenelementen 

De methode van onderzoek bij de sporenelementen is AV 
Sporen, selenium is bepaald met de methode AV ZV (Se) of 
AV Intern (Se ¹). 

Cobalt:  Cobalt is van belang bij het goed functioneren van de 
 pensbacteriën. De pensbacteriën vormen het voor 
 herkauwers essentiële vitamine B12. 

  Bij een tekort gedijen de dieren minder. Gebreksverschijn-
 selen zijn een slechte eetlust, het onvoldoende afgrazen van 
 percelen, een slechte pensontwikkeling, een slechte conditie 
 en productie, doffe haarkleur, likzucht, lusteloos en dromerig 
 gedrag, bloedarmoede en zwakke kalveren. 

 
Selenium:  Selenium is van belang in een enzym bij de werking van 

 witte bloedlichaampjes. Bij infecties en de afvoer van 
 schadelijke stoffen speelt dit enzym een belangrijke rol. 

 Bij tekorten vermindert de werking van het immunologische 
 afweersysteem. De dieren blijven aan de nageboorte staan, 
 er ontstaat een grotere kans op uierontstekingen en de 
 vruchtbaarheid neemt af. Andere effecten: slechte groei, 
 verminderde weerstand, diarree en baarmoederontsteking. 
 Bij een overmaat kan een verminderde weerstand, 
 verlammingsverschijnselen en verlies van het haarkleed 
 optreden. 
Zwavel en 
Molybdeen: Zwavel is van belang bij de vorming van eiwit in gras. 
 Door bemesting met zwavel houdende meststoffen 
 kunnen de zwavelgehaltes in het gras oplopen. Bij hoge 
 gehaltes Zwavel en Molybdeen wordt de absorptie van 
 andere sporenelementen (met name  Koper) bemoeilijkt. 
  Tekorten aan Zwavel komen vrijwel niet voor. Een 

 zwavelbalans kan duidelijkheid geven. 
    Bij overmaat kunnen zich bij zwavel en molybdeen  

  problemen voordoen als beschreven bij koper. 
 

Behoeftetabel mineralen en sporenelementen voor melkvee 

Natrium 7 + ( 0.5 * Melkgift) 
Kalium (g per dag) (0.03 * Lichaamsgewicht) + (2 * Melkgift)   
Magnesium* (g per dag)  100 / Absorptie * (2.5 * ( 0.12 * Melkgift))  
Calcium (g per dag)  (0.032 * Lichaamsgewicht) + (2.4 * 

Melkgift) 
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43 * melkgift 
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds. 
Zink 25 mg/kg ds. 
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds. 
Cobalt** > 100 µg/kg ds. 
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht + 

500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 
µg/kg ds. 

Zwavel 2-4 g kg ds. 
  
 
*  De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kali- 

en eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage 
kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de 
graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen. 

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te 
kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer. 
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R a p p o r t a g e   B e d r i j f s s p e c i f i e k e   E x c r e t i e
Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 2e snede 2016 - O2 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: - Datum opmeting:

Laboratoriumnummer:

Partijgegevens:

Methode oogsten: grootpak pers rond
Aantal balen: 21

Afmeting (gem)

g/kg product g/kg droge stof (ds)
DS VEM RE totaal N P

407 794 162 25.9 3.9

Vereiste gegevens Bedrijfsspecifieke Excretie

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:

Pagina 1/1 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).
14-12-2016

30-11-2016

Totaal in partij 5784 4592 937 150 23

Kg DS KVEM RE totaal (kg) N (kg) P (kg)

1.20 1.30 - 33

Hoogte (m) Diameter (m) Lengte (m) Totaal inhoud (m3)

470497

30-11-2016

16-7-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L
Monstergegevens
Product:                               Datum monstername:
Monsteraanduiding: 3e snede 2016 - O3 Monsternemer:
Maaidatum: Telefoonnummer:
Veldperiode: 2 dag(en) Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten

Resultaten zijn uitgedrukt in g per kg droge stof. DS in g per kg product. VC-OS, NH3-fractie en NDF verteerbaar in %, pH (=zuurtegraad).

DS RE RC RAS Suiker RVet pH NH3- fractie Melkzuur Azijnzuur Boterzuur *

477 206 241 148 58 38 5.9 8 13 6 2.7

Streefwaarde 300 - 500 160 - 190 230 - 280 90 - 120 80 - 140 30 - 50 4.6 - 5.6 < 7 10 - 30 10 - 20 < 3.0

VC-OS NO3 Cl NDF ADF ADL NDF verteerbaar % Oplosbaar RE

74.4 4.5 14.9 502 283 23

76 - 80 < 7.5 5 - 20 420 - 500 240 - 290 20 - 30

Voederwaarde rantsoen Voederwaarde productbeoordeling

per kg product per kg droge stof (ds)

DVE/OEB systeem 2007 393 399 31 43 824 836 65 91 82 634 497 228
DVE/OEB systeem 1991 393 399 35 35 824 836 74 74 - 634 508 -

Streefwaarde 880 - 940 900 - 980 60 - 80 40 - 80 680 - 720 525 - 600

Extra voederwaarden Kenmerken Agrifirm
per kg droge stof (ds) per kg droge stof (ds)

DVLy DVMe WDVE WFOS FEB

3.4 1.3 224 79 541 67

SFK SFE

110 107

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 1/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

67.6 55

0.99 2.81 0.46
Streefwaarde 0.95 - 1.10 2.6 - 3.0

Verzadigings-                                       
waarde

Structuurwaarde RE                     
totaal

VEM VEVI OEB-2

14-12-2016

FOS-2/FOS

graskuil 30-11-2016

VOS FOSp FOSp-2OEB

R.J. Hilverts
25-8-2016 0599-331640 / 06-10942447

1-12-2016
- 470498

DVE OEB VEM VEVI DVE

Streefwaarde
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Kengetallen mengvoerleverancier 
De verklaring van deze kengetallen kan  worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.  

 

    Toelichting voederwaarde graskuil    Tlgraskpag2 09-07-13.doc, JW 
 

Onderzochte waarden en betekenis afkortingen:    Methode: 
 DS    = Droge Stof     AV V As Znd en AV intern 
 RAS   = Ruw As      AV V As Znd en AV intern 
 RE    = Ruw Eiwit     NH3-fractie en AV intern 
 RC    = Ruwe Celstof     AV intern 
 VC-OS = Verterings Coëfficiënt-Organische Stof   AV intern 
 Suiker       AV intern 
 NH3   = Ammoniak     AV intern 
 RVet = Ruw Vet     AV intern 
 NO3   = Nitraat      AV intern 
 Cl    = Chloor      AV intern 
 NDF = Neutral Detergent Fibre    AV intern 
 ADF = Acid Detergent Fibre    AV intern 
 ADL = Acid Detergent Lignin    AV intern 
 pH = Zuurgraad     AV intern 
 NDF verteerbaar      AV Intern 
 Melkzuur       AV intern 
 Azijnzuur       AV intern 
 Boterzuur *      Berekende waarde 
 Oplosbaar RE      AV intern 
  
Berekende kengetallen 
De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.  
 
Verklaring kengetallen 
VEM:  Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt  
  voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproductie. 
VEVI:  Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde 
  wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee. 
DVE:  Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en  
  productie. 
DVLy en DVMe:  Darmverteerbaar Lysine en darmverteerbaar Methionine. Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens  
  documentatierapport CVB.  
OEB:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  
  voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens. Een hoge OEB waarde (>100) geeft aan dat er in verhouding te weinig  
  energie in het rantsoen zit, hierdoor zal een deel van het onbestendig eiwit in de pens worden gebruikt voor productie energie in plaats  
  van microbieel eiwit.  
OEB-2:  Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het  

voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Onbestendig eiwit is 
sneller beschikbaar dan energie in graskuil waardoor OEB 0-2 uur vaak hoger is dan de gemiddelde OEB. 

VOS:  Verteerbare Organische Stof is de absolute hoeveelheid organische stof die de koe kan verteren. VOS heeft een directe relatie met de  
  VC-OS en vormt de basis voor het uitrekenen van de VEM en DVE. 
FOS:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens. Dit deel dient 
  als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melksamenstelling. 
FOS-2:  Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, 

welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de 
melksamenstelling. 

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. 
Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS  in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil ‘sneller ‘ wordt. 

NH3- fractie: De NH3-fractie is een maatstaaf voor de conservering van het product. Het getal geeft aan hoeveel procent van het ruw eiwit is 
  afgebroken (rottingspercentage). Bij een NH3-fraktie van 9 of groter neemt de kans op veel sporen van boterzuurbacteriën toe. 
Suiker:  Suiker is een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en  
  neemt de kans op pensverzuring toe. 
Nitraat:  Nitraat is een tussenvorm van stikstof naar eiwit. Een koe zet nitraat om in nitriet. Nitriet hecht zich aan de rode bloedlichaampjes op  
  de plaats waar normaal zuurstof gebonden wordt, hierdoor ontstaat een verstikkingskans. Dit risico wordt groter vanaf 7.5 gram per  
  kg droge stof. U dient dan correcties in het rantsoen aan te brengen door andere producten bij te voeren (verdunnen). U dient dit  
  product dan tevens zoveel mogelijk verdeeld over de dag te voeren. 
Chloor:  Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuur-base evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het  
  regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen metname problemen  
  ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren. 
Celwanden Energie en eiwit komen voor de koe beschikbaar wanneer de celwanden zijn afgebroken. De snelheid en het gemak waarmee  
  de celwand afgebroken kan worden hangt af van de wijze waarmee de celwand is opgebouwd. Hemicellulose is snel en gemakkelijk  
  afbreekbaar, cellulose iets minder en lignine en cutine zijn slecht en langzaam afbreekbaar. Veel suikers in de kuil bevorderen de  
  conservering en de vertering door de koe. Lang gras (tegen de bloei) bevat het meeste lignine en conserveert slechter,  
  voorjaarsgras bevat ook meer hemicellulose en cellulose dan zomer- en najaarskuilen. 
NDF:  Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.  
ADF:   Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine. Dit zijn de minder verteerbare delen van de plant. 
ADL:   Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine. 
RE totaal  Ruw Eiwit totaal. De totale hoeveelheid eiwit in het product, inclusief het percentage ammoniak 
 
Verzadigingswaarde: Is een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale drogestof opname per dier per dag te berekenen. Hoe hoger  
   de verzadigingswaarde des te eerder is de koe verzadigd van het product waardoor er minder wordt opgenomen. 
 
Structuurwaarde:  De structuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan structuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt  
  de structuurbehoefte voor herkauwers weergeven. Dit schema geldt voor krachtvoeders die twee maal daags worden verstrekt. Bij 

  meer giften (> 6 maal per dag) is de structuurbehoefte 0.1 lager. 
 
Structuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg: 

In de 1e, 2e of 3e lactatie: > 1.00 
In de 4e lactatie:   > 0.95 
In de 5e lactatie:  > 0.87 

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de structuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen 
- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de structuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen. 
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Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

A N A L Y S E V E R S L A G   G R A S K U I L

Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 3e snede 2016 - O3 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: Laboratoriumnummer:

Analyseresultaten 

gram per kg droge stof (ds) milligram per kg droge stof (ds)

Na K Mg Ca P S Mn Zn Fe

3.9 37.7 2.4 4.7 3.6 3.3 67 39 384

Streefwaarde 2.0 - 3.0 25 - 35 2.0 - 3.5 4.5 - 6.5 3.0 - 4.5 2.0 - 4.0 40 - 125 25 - 50 100 - 500

milligram per kg droge stof (ds). Co en Se in µg per kg droge stof (ds).

Cu Co Se Mo Cr

6.6 224 81 1.6 2.8

Streefwaarde 12 - 15 100 - 500 90 - 250 1.0 - 2.5 -

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:
Pagina 3/4 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).

14-12-2016

- 470498

Kat- / Anionen 
verschil (KAV)

508

250 - 550

30-11-2016

25-8-2016
2 dag(en) 1-12-2016



Pagina 4/4 GRASKUIL Versie:  3 Laboratoriumnummer: 470498

Toelichting Mineralenonderzoek 
 
 Mineralen 
  Mineralen zijn onderzocht met de methode AV Mineralen. 
 
Natrium:  Natrium is van belang bij het in stand houden van de 

 waterbalans, het zuur-base evenwicht en membraan 
 potentialen. Natrium geeft tevens smaak aan het gras. 
 Bij een tekort vertonen de dieren verschijnselen als 
 verminderde eetlust, likzucht en een droge stugge huid. 

 
Kalium:  Kalium is van belang bij het transport binnen de 

 skeletspieren en het in standhouden van osmotische 
 druk in cellen. In het rantsoen is een  gehalte van 8 gr/kg 
 droge stof voldoende. 

  Een tekort aan kalium komt in Nederland normaal 
 gesproken niet voor. Bij een overmaat aan kalium zullen 
 de koeien dunne mest produceren waardoor een groot 
 verlies optreedt aan voedingsstoffen. 

 
Magnesium: Magnesium is van belang bij spiercontracties en het  
 activeren van diverse enzymen die betrokken zijn bij 
 de  energiewerking. Bij een tekort aan magnesium 
 vertonen de dieren een verminderde  eetlust, stijve gang, 
 onrustig gedrag (spierrillingen, nervositeit), lagere 
 melkproductie en later heftige krampen of verlammings-
 verschijnselen, waarbij sterfte mogelijk is (Kopziekte). 
Calcium en 
Fosfor:   Zijn de hoofdbestanddelen van botmineralen. Daarnaast 

 is calcium van belang bij bloedstolling, spiercontracties 
 en de regulering van celfuncties. Fosfor is tevens van 
 belang bij de energiewerking in het dier. Er is uitwisseling 
 en evenwicht van fosfor en calcium tussen botten en 
 bloedplasma/ weefselvocht. 

  Bij een tekort treed bij jonge dieren een verstoorde 
 botmineralisatie op. Bij oude dieren kan botontkalking 
 ontstaan. Bij een overmatige voorziening komt 
 botverharding voor. Dit kan bij oude dieren aan het eind 
 van de droogstand voorkomen. Na afkalven kan dan niet 
 snel genoeg calcium worden vrijgemaakt, waardoor een 
 tekort in het bloedplasma/ weefselvocht ontstaat 
 (Melkziekte). Daarnaast vermindert de opname van 
 sporenelementen, waardoor gezondheidsproblemen 
 kunnen ontstaan. 

 
Mangaan:  Mangaan is van belang in een aantal enzymen bij de 
 vorming van kraakbeen en beenderen, het functioneren 
 van de geslachtsorganen en koolhydraatstofwisseling. De 
 vertering van ruwe celstof in de pens wordt bevorderd. 
  Wanneer koeien te weinig mangaan krijgen kunnen 

 kalveren met kromme en zwakke voorbenen worden 
 geboren. Tevens kunnen kalveren zenuwstoornissen 
 vertonen en prikkelbaar zijn. 

 Bij een overmaat aan mangaan wordt de bloedvorming 
geremd.  

 
Zink: Is van belang in een groot aantal enzymen bij de groei en 
 voerbenutting, ontwikkeling van huid, haar en  hoeven en 
 functioneren van voortplantingsorganen. Zink heeft ook 
 een gunstig effect op het afweermechanisme. 
  Bij een tekort komt bij kalveren een slechte groei en 

 huidontwikkeling voor. Bij oude koeien stijgt de kans op 
 “stinkpoten”. 

  Bij een overmaat (meer dan 500 mg/kg droge  stof) 
 neemt de benutting van koper en ijzer af. 

 
IJzer: IJzer is van belang bij de vorming van bloed. Wanneer de 
 dieren te weinig ijzer opnemen kan dat leiden tot 
 bloedarmoede. Over het algemeen komen in Nederland 
 geen problemen voor. 
 
Koper:  Koper is van belang in een aantal enzymen bij 

 stofwisselingsprocessen en de vorming van bloed, 
 pigment, botgroei en ontwikkeling van huid en haar. 
 Koperreserve bevindt zich in de lever. 

 Gebrekverschijnselen komen eerst bij jonge dieren voor. 
De dieren vertonen verschijnselen als doffe haarkleur, 
zwart haar wordt grijs-wit, wit haar wordt vuilgeel. Verder 
ontstaat een matige ontwikkeling, verdikte kogels, slechte 
conditie, weinig rompdiepte, diarree en verminderde 
melkgift. Hoge gehaltes molybdeen, zwavel, zink, ijzer en 
calcium met een hoog eiwitgehalte in het rantsoen  

  

 veroorzaken een verminderde absorptie van koper. Bij een  
 overmatige voorziening kan kopervergiftiging ontstaan. De 

dieren vertonen verschijnselen als plotseling verminderde 
eetlust, geelzucht, bloedwateren, snelle verzwakking en 
dood. Schapen en kalveren met een niet volledig 
ontwikkelde pens hebben het eerst last van overmaat. Dit 
kan worden tegengegaan door het OEB-gehalte en/of het 
zwavel, molybdeen- en zinkgehalte in het rantsoen omhoog 
te brengen. 

 
Kat- en anion verschil (KAV): 
 Het kat- en anion verschil  geeft de verschil  weer tussen de 
 hoeveelheid mineralen met een positieve lading (kationen) 
 en de elementen met een negatieve lading (anionen). Het 
 KAV heeft daarmee invloed op het zuur-base evenwicht in 
 een koe. Bij afkalven heeft een koe baat bij een hoge 
 resorptiemogelijkheid van calcium in het bloed. Door de 
 snelle opname van calcium wordt melkziekte / kalfziekte 
 voorkomen. Dit wordt bereikt bij een hogere zuurgraad in het 
 bloed en urine en daarmee bij een lage KAV waarde . Een 
 lage KAV waarde kan gerealiseerd worden door weinig 
 natrium en kalium (positieve mineralen) te verstrekken in het 
 rantsoen in de weken voor afkalven.  

 
 Sporenelementen 

De methode van onderzoek bij de sporenelementen is AV 
Sporen, selenium is bepaald met de methode AV ZV (Se) of 
AV Intern (Se ¹). 

Cobalt:  Cobalt is van belang bij het goed functioneren van de 
 pensbacteriën. De pensbacteriën vormen het voor 
 herkauwers essentiële vitamine B12. 

  Bij een tekort gedijen de dieren minder. Gebreksverschijn-
 selen zijn een slechte eetlust, het onvoldoende afgrazen van 
 percelen, een slechte pensontwikkeling, een slechte conditie 
 en productie, doffe haarkleur, likzucht, lusteloos en dromerig 
 gedrag, bloedarmoede en zwakke kalveren. 

 
Selenium:  Selenium is van belang in een enzym bij de werking van 

 witte bloedlichaampjes. Bij infecties en de afvoer van 
 schadelijke stoffen speelt dit enzym een belangrijke rol. 

 Bij tekorten vermindert de werking van het immunologische 
 afweersysteem. De dieren blijven aan de nageboorte staan, 
 er ontstaat een grotere kans op uierontstekingen en de 
 vruchtbaarheid neemt af. Andere effecten: slechte groei, 
 verminderde weerstand, diarree en baarmoederontsteking. 
 Bij een overmaat kan een verminderde weerstand, 
 verlammingsverschijnselen en verlies van het haarkleed 
 optreden. 
Zwavel en 
Molybdeen: Zwavel is van belang bij de vorming van eiwit in gras. 
 Door bemesting met zwavel houdende meststoffen 
 kunnen de zwavelgehaltes in het gras oplopen. Bij hoge 
 gehaltes Zwavel en Molybdeen wordt de absorptie van 
 andere sporenelementen (met name  Koper) bemoeilijkt. 
  Tekorten aan Zwavel komen vrijwel niet voor. Een 

 zwavelbalans kan duidelijkheid geven. 
    Bij overmaat kunnen zich bij zwavel en molybdeen  

  problemen voordoen als beschreven bij koper. 
 

Behoeftetabel mineralen en sporenelementen voor melkvee 

Natrium 7 + ( 0.5 * Melkgift) 
Kalium (g per dag) (0.03 * Lichaamsgewicht) + (2 * Melkgift)   
Magnesium* (g per dag)  100 / Absorptie * (2.5 * ( 0.12 * Melkgift))  
Calcium (g per dag)  (0.032 * Lichaamsgewicht) + (2.4 * 

Melkgift) 
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43 * melkgift 
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds. 
Zink 25 mg/kg ds. 
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds. 
Cobalt** > 100 µg/kg ds. 
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht + 

500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 
µg/kg ds. 

Zwavel 2-4 g kg ds. 
  
 
*  De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kali- 

en eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage 
kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de 
graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen. 

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te 
kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer. 
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Mts. Migchels
Barkhoornweg 12

Relatienummer:  152989 9591 TR  Onstwedde

R a p p o r t a g e   B e d r i j f s s p e c i f i e k e   E x c r e t i e
Monstergegevens:
Product:                               graskuil Datum monstername:
Monsteraanduiding: 3e snede 2016 - O3 Monsternemer: R.J. Hilverts
Maaidatum: Telefoonnummer: 0599-331640 / 06-10942447
Veldperiode: Datum ontvangst:
Toevoegmiddel: - Datum opmeting:

Laboratoriumnummer:

Partijgegevens:

Methode oogsten: grootpak pers rond
Aantal balen: 6

Afmeting (gem)

g/kg product g/kg droge stof (ds)
DS VEM RE totaal N P

477 824 224 35.8 3.6

Vereiste gegevens Bedrijfsspecifieke Excretie

- Meetonnauwkeurigheden en de toegepaste meetmethodes worden op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- Dit document mag niet anders dan in zijn geheel worden gekopieerd.
- De gerapporteerde meetresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monster. 

Datum uitgifte:

Pagina 1/1 GRASKUIL Versie:  3 Ferwert, J. Swart (Directeur).
14-12-2016

30-11-2016

Totaal in partij 1998 1646 448 72 7

Kg DS KVEM RE totaal (kg) N (kg) P (kg)

1.20 1.28 - 9

Hoogte (m) Diameter (m) Lengte (m) Totaal inhoud (m3)

470498

30-11-2016

25-8-2016
2 dag(en) 1-12-2016
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Bijlage	6	 Bericht	in	Nieuwsbrief	AgriHolland	d.d.	17-3-2017	
	



 
 

16/03/2017 
 

'Progressieve belasting op bestrijdingsmiddelen 
kan landbouw en natuur redden' 

Om de toekomst van de landbouw en de natuur in Europa veilig te stellen, is een 
heffing op kunstmest, bestrijdingsmiddelen en geïmporteerd veevoer noodzakelijk. 
Dat stelt emeritus hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, Frank Berendse, in 
een ingezonden brief in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.  
 
Op het boerenland van West-Europa is een drastische afname gaande van diversiteit 
en aantallen vogels, insecten en planten. De intensivering van de landbouw is één 
van de belangrijke oorzaken hiervan, aldus Berendse. De verliezen hebben 
belangrijke gevolgen voor de diensten die de natuur aan de landbouwsector levert, 
zoals natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving.  
 
Berendse vindt dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 
2020 geheel anders moet worden ingericht om de toekomst van de Europese 
landbouw en natuur veilig te stellen. Hij pleit voor een nieuwe progressieve belasting 
op kunstmest, bestrijdingsmiddelen en geïmporteerd veevoer, afgerekend per 
eenheid landoppervlak. Wanneer deze heffingen voldoende progressief zijn, 
compenseren ze de lagere gewasopbrengsten door lagere productiekosten en een 
groter marktaandeel. Logischerwijs zullen de voedselprijzen stijgen, want tot op 
heden zijn de werkelijke kosten van vervuiling en het verlies aan biodiversiteit niet 
doorberekend in consumentenprijzen. Maar er is in de supermarkt wel een keuze, 
want werkelijk duurzame producten zullen minder kosten dan de producten die met 
hoge inputs van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen zijn gemaakt. 
 
Berendse pleit ervoor deze heffingen onder te brengen in een derde pijler van het 
GLB. Dit maakt het Europese landbouwbeleid evenwichtiger, omdat agrariërs die 
maatschappelijke diensten leveren, worden beloond en vervuilers betalen. Het zal 
leiden tot aanzienlijke, door prijs gedreven verschuivingen in de verkoop van 
duurzame producten. Bovendien zal elke stap die een agrariër zet in de richting van 
een verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen, geïmporteerde soja of antibiotica 
direct beloond worden met een betere prijs, een grotere afzet en bredere 
maatschappelijke steun. 
 
bron: Nature, 16/03/17  
 

http://www.nature.com/nature/journal/v543/n7645/full/543315a.html
Bericht: Nieuwsbrief AgriHolland d.d. 17 maart 2017

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=190021&prn=1
https://www.agriholland.nl/maf.html
http://www.agriholland.nl/socmed.html?m=l&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id%3D190021&text=In+het+AgriHolland+Nieuws:+'Progressieve+belasting+op+bestrijdingsmiddelen+kan+landbouw+en+natuur+redden';+zie:
http://www.agriholland.nl/socmed.html?m=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id%3D190021&text=In+het+AgriHolland+Nieuws:+'Progressieve+belasting+op+bestrijdingsmiddelen+kan+landbouw+en+natuur+redden';+zie:
http://www.agriholland.nl/socmed.html?m=f&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id%3D190021&text=In+het+AgriHolland+Nieuws:+'Progressieve+belasting+op+bestrijdingsmiddelen+kan+landbouw+en+natuur+redden';+zie:

