
naar gezond ruwvoer

Een zware snede bevat vaak minder eiwit en meer suiker, tenzij je hier met de bemesting rekening 
mee hebt gehouden. 120 kilo stikstof is voldoende voor 4.000 kilo droge stof met  
16 % eiwit bij een grashoogte van 29 centimeter.

Gezond ruwvoer begint met goed grasland. Loop regelmatig door je weides en wees alert  
op onkruidgrassen, molshopen en kale plekken.

ZORG VOOR GOED GRASLAND.

STEM DE BEMESTING AF OP DE VERWACHTE MAAISNEDE  
EN PLAN HET MAAIMOMENT.

STAP 1

STAP 2

7 STAPPEN

Bekijk de video over het onderzoek van 
Universiteit Göttingen en de ervaringen  
van melkveehouder Jan Kool



Hoe droger het gras hoe meer risico op broei en schimmels. Je kunt de droge stof van het gewas 
bepalen door hard in een pluk gras te knijpen. Is na een minuut knijpen je hand droog en behoudt het 
gras dezelfde vorm, dan bevat het gras 35 % droge stof. 40 % droge stof is ideaal voor inkuilen.

Behandel het gras met een inkuilmiddel voor een goede conservering en broei- en 
schimmelremming. Je haalt maximaal resultaat door een inkuilmiddel te kiezen dat past bij je doel 
en omstandigheden.

Goed aanrijden haalt de lucht uit de kuil. Dit is nodig voor een goede conservering. Breng laagjes 
van vijftien centimeter gras aan, en rij dit met een zware machine vast. Voor het beste resultaat rij je 
met een bandenspanning van drie bar, met een snelheid van drie kilometer per uur drie keer over 
hetzelfde spoor.

Gebruik onderfolie en goed plastic. Dek de kuil vervolgens af met een beschermkleed en een laag 
zand van vijftien centimeter. 

Maai het gewas af op een hoogte van zes centimeter. Lager maaien belemmert een snelle hergroei 
en vergroot het risico op grond en mestresten in de graskuil. De maaihoogte van zachtbladig 
rietzwenk is acht centimeter. Een laag ruw as gehalte is essentieel voor een optimale conservering.
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Make Life Beautiful

MAAI JE GRAS NIET TE KORT AF.

DROOG JE GRAS NIET TE LANG.

KIES ALTIJD VOOR EEN INKUILMIDDEL.

RIJD JE KUIL GOED AAN.

DEK JE KUIL GOED AF.
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Welk inkuilmiddel past het best bij jouw gewas?  
Scan de QR-code voor de productkiezer.

Help mij kiezen


