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Hoofdstuk 1: Wanneer gaan maaien
Jong maaien, laat maaien, droog of liever wat minder droog inkuilen? Iedere
melkveehouder of adviseur heeft zijn eigen visie op hoe de ideale kuil tot stand komt. Maar
wat is ideaal voor de koe?
Een gezonde kuil met een hoge voederwaarde; dat wil iedere melkveehouder. Een
probleemloze melkproductie zorgt namelijk voor een goede efficiëntie en meer
werkplezier. In de praktijk valt het echter niet mee om zo’n kuil te maken. Eurofins heeft
met Penskarakter nieuwe metingen ontwikkeld die de pensbenutting van ruwvoeders in
kaart brengen. Uit deze nieuwe metingen blijkt dat slechts 25% van de kuilen optimaal
benut kan worden in de pens van de koe. Het merendeel is óf te traag óf te snel. Hier is
dus nog veel winst te behalen!
Afbeelding 1: Penskarakter van graskuil
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1.1: Vroeg maaien/later maaien
•

Jong maaien of erg goed verteerbaar gras?
Kuil het product dan wat droger in (>45% droge stof), zodat de verteringssnelheid
wat geremd wordt en de koe de hoge voederwaarde goed kan benutten.

•

Later maaien bij wat zwaarder celwandrijk gras
Het gras is structuurrijk en daardoor traag, zodat het de opname en melkproductie
van de koeien zal remmen. Kuil dan vooral niet te droog in
(35 à 40% DS). Door het wat natter in te kuilen wordt er voor gezorgd dat het
kuilgras, ondanks het hoge aandeel celwand, nog goed verteerbaar is en de kuil
goed gevreten wordt.

Te grote belasting van de koe
Jong maaien, oud maaien, droog of nat? Niets is per definitie goed of fout. Het is vooral
zoeken naar de juiste balans. Voor een hoge voederwaarde bijvoorbeeld, kun je het beste
jong maaien. In de praktijk melken kuilen met 1000 VEM echter zelden zo goed als je op
basis van de voederwaardecijfers zou verwachten. Deze kuilen zijn zo snel verteerbaar
dat het de pens van de koe te veel belast, waardoor de benutting van het ruwvoer niet
optimaal is. Uitstellen van het oogsttijdstip werkt in de praktijk vaak ook niet goed. Soms
zit het weer net niet mee, waardoor je als melkveehouder het risico loopt dat je te lang
moet wachten met maaien en het gras te ver doorgeschoten is. Resultaat: je hebt dan wel
structuur, maar ook een trage kuil met weinig voederwaarde.
Invloed gehalte droge stof en maaimoment
Wat een koe écht kan met een kuil is in de praktijk belangrijker, dan de hoogte van de
voederwaarde. Met de nieuwe metingen waarmee Eurofins van iedere kuil de
verteringssnelheid kan meten, is goed in te schatten hoe een kuil daadwerkelijk in de pens
benut kan worden. Is hij te snel of te traag? Er zijn een aantal factoren die de snelheid
kunnen beïnvloeden:
Het gehalte droge stof
Hoe lager het DS-gehalte, hoe meer suikers worden omgezet in melkzuur. Dit proces zorgt
voor een snelle pH-daling van de kuil. Hoe lager het DS-gehalte, hoe lager de pH van de
kuil dus. Deze zuren in de kuil zorgen er vervolgens voor dat de celwanden van het gras,
bij wijze van spreken, al ‘voorverteerd’ worden. Zo zie je bijvoorbeeld ook dat nattere
kuilen een hoger gehalte NH3-fractie hebben, doordat er al meer eiwitten afgebroken zijn.
In de pens van de koe worden nattere kuilen daarom veel makkelijker en sneller verteerd
dan een droge kuil (zie figuur 2). Een natte kuil reageert totaal anders dan een droge kuil,
ook al hebben ze dezelfde voederwaarde.

4

Figuur 2: Invloed van DS% op celwandvertering

Maaimoment
De verteringssnelheid van een jong/licht gemaaide snede is veel hoger dan van een zwaar
gemaaide snede met een vergelijkbaar bemestingsniveau. Dit komt doordat er meer
‘verhouting’ optreedt naarmate het gewas er langer staat, waardoor het moeilijker
verteerbaar wordt.
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Tijdstip van maaien
1) Vragen bij video “Juiste tijdstip van maaien”.
https://maken.wikiwijs.nl/120516/Voederwinning_klas_1#!page-4140295
a. Waar hangt het maaimoment van af? Noem er drie.

b. Bij hoeveel kg DS/ha wil je oogsten.

c. Hoeveel kg DS staat er per ha als het gras 30 cm hoog is.

d. Hoeveel kg DS staat er per ha als het gras 40 cm hoog is.

e. In welk stadium moet het gras zijn als je gaat maaien en hoe bepaal je dit.

f. Noem twee redenen waarom het belangrijk is om in dit stadium te maaien.
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1.2: Kneuzen en het suikergehalte van kuil
Aflopen stalseizoen is weer duidelijk geworden dat het suikergehalte in de graskuil sterk
bepalend is voor het al dan niet makkelijk melken. Om een goed suikergehalte in de
graskuil te krijgen moet je onderscheid maken in 3 trajecten:
1) Uitgangspositie van het suikergehalte in gras of gras/klaver;
2) Het suikergehalte in het gemaaide product tot het suikergehalte bij inkuilen;
3) Behoud van het suikergehalte bij het conserveringsproces.
Voor het tweede traject (van gemaaid gras naar kuil) spelen er een aantal zaken,
waaronder het tijdstip van maaien en lengte van veldperiode. Door Jan ven de Hurk in de
Proeftuin Duinboeren werd geopperd dat mogelijk het kneuzen van gras het suikergehalte
zou kunnen verlagen. Hij baseert dit op het feit dat bij kneuzen de cellen in het gras
worden beschadigd waardoor de suiker al makkelijk in de veldperiode beschikbaar komt
en verloren zou kunnen gaan door omzettingsprocessen. Dit wordt ondersteund door zijn
observaties dat bij kneuzen het gras al bij het schudden aan de banden blijft plakken en bij
het hakselen heel plakkerig kan zijn. Dit tegenover maaien zonder kneuzer waar het gras
pas na het hakselen, bij het aanrijden van de kuil, aan de banden blijft plakken.
Vraag samengevat; "Gaat er bij maaien met kneuzen van gras meer suiker verloren dan
bij alleen maaien?"
Om deze vraag te beantwoorden is de volgende praktijkproef tot stand gekomen. Een
perceel gras en gras/klaver zijn verdeeld in vier stroken. Op beide percelen zijn twee
stroken gemaaid met kneuzer en twee stroken gemaaid zonder kneuzer. Het deel wat
zonder kneuzer is gemaaid, is in het grasperceel een keer extra geschud om daarmee
hetzelfde droge stofpercentage te bereiken. Van de verschillende stroken zijn op drie
tijdstippen monsters genomen, namelijk: net voor het maaien, halverwege de veldperiode
en net voor het maken van de balen (zie tabel).
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Uit de resultaten kan geconcludeerd worden:
1. Kneuzen heeft geen negatief effect op het suikergehalte van het in te kuilen
product.
2. Bij regen op het gekneusde gras zouden eventueel suikers door afspoeling verloren
kunnen gaan.
3. Het vertraagde drogingsproces in het gras/klaverperceel bij maaien zonder extra
schudbeurt laat zien dat er juist suikers in deze behandeling verloren gaan door
omzettingsprocessen.
4. Maaien met kneuzen versnelt het drogingsproces en spaart een schudbeurt uit.
Veldverliezen eerste en tweede snede 50 VEM.
De veldverliezen bij de eerste en tweede snede bedraagt dit jaar gemiddeld 50 VEM. Dat
blijkt uit een analyse van adviesorganisatie Groeikracht. Binnen het project Vruchtbare
Kringloop Achterhoek, bracht Groeikracht dit voorjaar op diverse melkveebedrijven de
opbrengst en kwaliteit van het gras in kaart. Daarbij werd zowel vlak voor het maaien als
tijdens het inkuilen een monster genomen. Bij de eerste snede lag de VEM van het verse
gras op gemiddeld 1028 VEM. Tijdens het inkuilen daalde de voederwaarde naar 985
VEM. Bij de tweede snede lag de gemiddelde voederwaarde op het moment van inkuilen
op 903 VEM, 52 VEM lager dan vlak voor het maaien. Volgens Groeikracht laten de
veldverliezen met name een daling van het energiegehalte zien. De mineralen en Ruw
eiwitgehaltes blijven vrijwel gelijk.

1.3: Maaihoogte
De maaihoogte is een onderschat gegeven. Te hoog of te diep maaien heeft een grote
invloed op de hergroei, de voederwaarde én de kwaliteit van het gras. Maai niet dieper
dan 5 centimeter. Bij dieper maaien worden de groeipunten deels geraakt, met tragere
hergroei als gevolg.
Maai een zware snede op minimaal 7 centimeter. Het groeipunt groeit namelijk mee
omhoog. Ook grasmengsels met tetraploïde Engels raaigras erin kunnen het beste op 7
cm gemaaid worden. Lager maaien heeft geen zin. In het onderste gedeelte van de
stengel zit de minste voerderwaarde.
Snelle hergroei
Maaien op 7 cm i.p.v. 5 cm stoppelhoogte geeft een snellere hergroei van het gras. In de
praktijk zien we vaak dat iets hoger maaien zorgt voor 2 a 3 dagen voorsprong in de
hergroei van de volgende snede gras. Bij 5 maaisnedes pak je de dus zo 2 weken extra
groeidagen mee. Eenvoudig verdiend!
Maaihoogte grasklaver
Voor het maaien van een grasklaverweide kan je de volgende maaihoogten aanhouden:
•
•

5 centimeter = verhogen van het aandeel klaver in de zode
7 centimeter = verlagen van het aandeel klaver in de zode

Maaien op 5 centimeter geeft het gras meer hergroei-vertraging dan klaver. Hierdoor krijg
je meer klaver in het perceel. Een maaihoogte van 7 centimeter zorgt voor een sneller
herstel van het gras, waarmee het aandeel klaver in de zode niet veel zal toenemen.
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Ruw As
Een te korte maaihoogte kan ook leiden tot meer Ruw As in de kuil, met name in
combinatie met natte maaiomstandigheden blijft grond makkelijker aan het gras plakken.
Maai dus niet te kort (> 6 cm). Daarnaast is belangrijk;
•
•
•

Goede afstelling van de machines,
Vang mollen en ga eventueel slepen
Veroorzaak geen versmering en rijsporen.

Daarmee moet een RAS-gehalte van 100 te realiseren zijn. Met grond neemt ook de
concentratie boterzuurbacteriën bij inkuilen toe. Deze bacteriën vertragen het inkuilproces
en de sporen van boterzuurbacteriën kunnen gevolgen hebben voor de melkkwaliteit.
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2) Vragen bij video “Waarop letten bij het maaien van grasland”
https://maken.wikiwijs.nl/120516/Voederwinning_klas_1#!page-4140295
a. Waarom maaien na een paar dagen zonnig weer?

b. Gras wel of niet kneuzen voor het maaien? Noem de voor- en de nadelen
van een kneuzer.

c. Waarom binnen 48 uur inkuilen?

d. Wat moet de stoppellengte/maaihoogte zijn en waarom?

e. Wat is de ideale DS-gehalte van gras bij inkuilen.
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f. Bij welk DS% inkuilen als de DS-opbrengst per ha < 3.000 kg DS (lichte
snede en jong gras)

g. Bij welk DS% inkuilen als de DS-opbrengst per ha > 3.500 kg DS
(zware snede en volop in de bloei)
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1.4: Eiwitgehalte in gras
Met een optimaal eiwit percentage in het basisrantsoen uit eigen ruwvoer kan de benutting
van de dieren omhoog en/of de voeraankoop omlaag. Het optimale gehalte aan RE in het
eigen ruwvoer is echter afhankelijk van het aandeel snijmais in het rantsoen (al dan niet
aangekocht) en het gewenste eiwit percentage. Met onderstaande tabel kun je op
hoofdlijnen voor een bedrijf optimale Ruw Eiwit percentage berekenen. Vervolgens kun je
dit vergelijken met het gemiddelde eiwit percentage van de gewonnen graskuilen.
De uitdaging is om de bemesting zo af te stemmen dat de graskuilen een geschikt eiwit
percentage hebben. Als het eiwit in de kuilen te hoog is kunt je minder kunstmest strooien
(meestal vooral in het tweede deel van het seizoen). Als het eiwit percentage in het gras te
laag is kun je (mits mogelijk binnen de gebruiksnormen) meer bemesten.
Soms is het gemiddelde eiwit percentage in het gras goed maar is het slecht verdeeld, met
hoge najaar sneden en lage eiwit in de zomerkuilen. Als dat jaarlijks het geval is, is het
beste de kuilen over elkaar te kuilen of kleinere kuilen te maken zodat er meer als 1 kuil
open kan liggen en je de sneden kunt combineren.
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3) Vragen bij video “Ruwvoerplanning en juiste maaimoment”
https://maken.wikiwijs.nl/120516/Voederwinning_klas_1#!page-4140295
Zie ook onderstaande link naar presentatie
https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/759325/pp%20Het%20juiste%20maaimoment.pdf

a. Waar let deze veehouder op om het juiste maaimoment te bepalen?

b. Hoeveel RE moet er in het rantsoen zitten.
Stel de volgende gegevens zijn bekend;
- 200 melkkoeien
- Ruwvoeropname per koe per dag is 15 kg DS
- Het winter rantsoen bestaat voor 20% uit snijmaïs en 80% uit kuilgras
- In snijmaïs zit 75% RE/kg DS en -35 OEB/kg DS

c. Hoeveel RE moet er in het gemaaide gras zitten?
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d. Hoeveel kg DS kuilgras moet de veehouder inkuilen om voldoende kuilgras
te hebben voor zijn winterrantsoen. Ga daarbij uit van 185 staldagen.

e. Hoeveel ha moet er gemaaid worden om voldoende kuilgras te krijgen.
- Ga daarbij uit van een gemiddelde maaisnede van 3.500 kg DS/ha.
- Inkuil verlies van 5% en een uitkuil en voer verlies van 5%.

f. Hoeveel kg DS snijmaïs is er totaal nodig voor het winterrantsoen.

g. Hoeveel ha snijmaïs moet je hiervoor verbouwen?
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4) Wat zijn de nadelen van het tekort maaien.
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5) Welke voordelen heeft het kneuzen van gras.

6) Wat doet een kneuzer met het gras.
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7) Wat is een conditioner precies.

8) Wat is het voordeel van een conditioner.
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Hoofdstuk 2: De veldperiode
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9) Hoe kun je ervoor zorgen dat de veldperiode zo kort mogelijk is.

10) Welke weersinvloeden hebben een positieve invloed op het droogproces.

11) Hoe kun je als veehouder ervoor zorgen dat het gras zo snel en zo
gelijkmatig wordt gedroogd.

12) Noem een voorbeeld van bewerkingsverliezen.

13) Noem een voorbeeld van oogstverliezen.
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Korte samenvatting maaien, schudden, wiersen en veldperiode

Bron: Handboek melkveehouderij 2017/18
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Hoofdstuk 3: Het inkuilproces
3.1: Zonder zuurstof
Een snelle conservering in de graskuil zorgt voor behoud van voer en van voederwaarde.
Wat kan de veehouder doen om het conserveringsproces te stimuleren?
In een goed geconserveerde kuil zetten melkzuurbacteriën suikers om in melkzuur.
Hierdoor daalt de pH. Wanneer de pH laag genoeg is, stagneert de activiteit van de
melkzuurbacteriën. Er is een evenwichtssituatie ontstaan, het bacterieleven komt tot
stilstand. Dit is het belangrijkste proces in een kuil om het gras te conserveren.
De optimale omstandigheden voor de melkzuurbacteriën zijn:
•
•
•
•

Voldoende suiker
Geen zuurstof
Niet te veel vocht
Niet te veel eiwit (eiwit neutraliseert het melkzuur)

Tips voor een goede conservering
•
•
•

•
•
•

Het goede maaimoment kiezen (zorg voor voldoende structuur in het gewas)
Goed voordrogen (niet te kort, maar ook zeker niet te lang, pas ook op voor te
droge kuilen)
Juiste inkuilmethode kiezen (gehakselde kuilen zijn meestal beter aan te rijden en
conserveren sneller doordat de bacteriën een groter oppervlak ter beschikking
hebben)
Goed aanrijden (de dichtheid zo groot mogelijk maken en alle zurstof eruit, liefst
laagjes op de kuil lossen en deze goed aanrijden)
Inkuilmiddel toepassen (als de omstandigheden onvoldoende zijn voor goede
conservering)
De kuil direct na het inkuilen luchtdicht afsluiten (zware afdekking gaat broei bij het
uitkuilen tegen)

Broeigevoeligheid
Het kengetal broeigevoeligheid in Kuilkenner geeft aan of de omstandigheden in de kuil
gunstig zijn voor broei of niet. Bij een broeigevoelige kuil moet de veehouder maatregelen
nemen om broei voor te blijven.
Gebruik azijnzuur en melkzuur als broeiremmer
Hoge gehaltes aan azijnzuur in graskuilen zijn niet zo slecht. Azijnzuur in de graskuil, in
een goede verhouding met melkzuur, dringt broei namelijk terug en zorgt voor een prima
conservering.
Azijnzuur werkt pas als broeiremmer wanneer de pH laag genoeg is. Melkzuur zorgt voor
die lage pH. Broei loopt flink in de papieren: tot wel 20 procent kuilverlies. Broei helemaal
voorkomen, lukt niet. De hamvraag is: gaat mijn open kuil na één dag of pas na vijf dagen
broeien?
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Invloed factoren op conservering
Het conserveringsproces in kuilen is afhankelijk van veel factoren:
•

Temperatuur
Hoe kouder de temperatuur des te makkelijker gaat het inkuilproces.

•

Droge stofgehalte
Hoe hoger het DS-gehalte van de kuil, des te minder overlevingskans hebben
slechte bacteriën als boterzuur- en rottingsbacteriën. Het nadeel is echter, dat de
goede bacteriën (melkzuurbacteriën) dan ook minder overlevingskans hebben.

•

Bacteriën die voor het inkuilen aanwezig zijn
Op het land komen ook bacteriën, schimmels en gisten voor die een slechte invloed
hebben op het inkuilproces. Hoe langer de veldperiode is, des te meer komen ze
voor.

•

Suikers in het gras
De goede (melkzuur-) bacteriën hebben suiker nodig om het inkuilproces goed te
laten verlopen. Is er de laatste dagen voor het maaien mooi zonnig weer geweest,
dan heeft er veel fotosynthese plaats gevonden en bevat het gras meer suiker.
Door een te lange veldperiode of door net een keer te vaak schudden, gaan er juist
weer veel suikers verloren.
Suikers spelen ook een positieve rol bij de smaak van kuilgras.

•

Eiwit in het gras
Bij het inkuilproces is het belangrijk dat de pH in de kuil zo snel mogelijk
omlaaggaat. Hierdoor gaan de slechte bacteriën het eerste dood. Als er veel eiwit in
het gras zit (jong gras), absorbeert het eiwit het melkzuur, waardoor de pH niet snel
genoeg daalt. Aan de andere kant willen we ook een hoog eiwitgehalte (16 à 18%)
in het kuilgras. Hoe meer eiwit we van het eigen land kunnen halen, des te minder
eiwit hoeven we aan te kopen.

•

Inkuilmiddelen
Deze zijn alleen nodig als de inkuilomstandigheden niet optimaal zijn. Het gebruik
van een inkuilmiddel is bovendien geen garantie voor een optimale
zurensamenstelling voor conservering en broeigevoeligheid. Dit is natuurlijk
afhankelijk van het type inkuilmiddel, maar belangrijker is de samenstelling van het
gras.

Goed kuilmanagement
Tenslotte: een goede kuilsamenstelling is één aspect bij het voorkomen van broei.
Diverse managementmaatregelen helpen om broei daadwerkelijk te voorkomen, zoals
het goed aanrijden van de kuil en het goed afdekken (liefst met gronddek).
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3.2: Micro-organismen
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Overzicht van micro-organismen die een rol spelen bij het inkuilproces.
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3.3: Aeroob en Anaeroob
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3.4: Factoren die het inkuilproces beïnvloeden
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14) Welke micro-organismen gaan het eerste dood als je een kuil luchtdicht
afsluit.

15) Waarom is het belangrijk dat het gras, als het door plastic is afgesloten, stopt
met ademhalen.

16) Waarom zijn melkzuurbacteriën zo belangrijk voor het inkuilproces.

17) Wat kun je er aan doen, om er voor te zorgen dat de melkzuurbacteriën in de
kuil zo goed mogelijk hun werk kunnen doen.

18) Wat is het nadeel van boterzuur bacteriën.

19) Hoe kun je boterzuur bacteriën in de kuil voorkomen.
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20) Wat gebeurt er tijdens de aerobe fase in de kuil.

21) Wat gebeurt er tijdens de anaerobe fase in de kuil.

22) Wat is de meest ideale drogestof gehalte van graskuil.

23) Wat is het nadeel van een te natte kuil.

24) Wat is het nadeel van een te droge kuil.
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25) Hoe komt het dat herfstkuilen, die bij zeer zonnig weer zijn gewonnen, het
inkuil proces vrijwel nooit mislukt.

3.5: Inkuilmiddelen
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3.6: Hakselen
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26) Wanneer kun je besluiten om een toevoegmiddel te gebruiken bij het
inkuilen.

27) Verklaar wat het nut is van het toevoegen van melasse bij het inkuilen.

28) Wat is het nut van toevoegen van zout bij het inkuilen.

29) Geef aan waarom hakselen een positief effect heeft op het inkuilproces.

30) Heeft hakselen ook effect op schimmel in de kuil. Verklaar.

31) Welke kengetallen zeggen iets over of het inkuilproces goed is gelukt.
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32) Bekijk de ruwvoeranalyse op de volgende bladzijden en beoordeel het
inkuilproces.

Kuil 1
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Kuil 2

Kuil 3
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Kuil 4
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Grasbalen 5

Grasbalen 6
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