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We slaan ons er doorheen!
Met de komst van het voorjaar, eind maart, kwam ook het 

coronavirus. Het is inmiddels juni en we hebben moeten 

leren leven en werken in een totaal andere wereld. Vrijheden 

zijn ons (tijdelijk) ontnomen en een gevoel van onzekerheid 

bestaat bij velen. De impact is groot en sommigen van u 

hebben in de naaste familie of omgeving ziekte en overlijden 

meegemaakt. Niet alleen de emotionele en economische 

impact van corona, maar zeker ook de aanhoudende 

ingrijpende berichten die in de wereld, en in het bijzonder 

onze boerenwereld, worden geslingerd door burgers en 

politiek aangaande de wijze waarop wij voedsel produceren. 

Vaak ongenuanceerd en pijnlijk voor de boer, bedreigend 

voor de huidige boer en volgende generatie boeren.   

CZAV heeft, conform onze opdracht, het voorjaarswerk 

samen met u als teler opgepakt. Met aangepaste werkwijze 

en in lijn met wat de overheid ons heeft aangegeven, hebben 

we de distributie van goederen en de teeltbegeleiding 

uitgevoerd. De extreme weersomstandigheden zijn daarbij 

nog een extra complicerende factor. Het is uiteindelijk 

aan u als teler om een mening te vormen hoe CZAV dit 

voorjaar heeft gepresteerd op uw bedrijf. CZAV collega’s 

hebben zich onmiddellijk na het afkondigen van de 

landelijke maatregelen aangepast. Gelukkig hebben we 

in de organisatie slechts in zeer beperkte mate te maken 

gehad met ziekte. Een zeer laag ziekteverzuim is al jarenlang 

een feit bij CZAV, en dat is dit voorjaar gelukkig ook weer 

het geval geweest. Enkele collega’s hebben, voor zover 

bekend, ziekteverschijnselen gehad, maar zijn inmiddels 

alweer geruime tijd hersteld. Ik heb de indruk dat, ondanks 

alles, de voorjaarswerkzaamheden in de organisatie goed 

zijn verlopen. Ik denk dat een compliment hiervoor aan 

alle medewerkers zeker op zijn plaats is. Maar ook een 

compliment aan u als teler, die samen met onze buitendienst 

en medewerkers in de logistiek (chauffeurs), gehoor 

geeft aan de voorgeschreven maatregelen om ons allen 

te beschermen tegen het virus. Niet meer samen naar het 

veld, geen mogelijkheid tot afhalen van goederen op DC’s, 

afstand bij bezorgen, maar ook intensiever gebruik van de 

CZAV app, zijn een aantal voorbeelden. 

Het lijkt er niet op dat dat we er doorheen zijn. Er lijkt 

meer ruimte te komen, maar waakzaamheid is geboden 

en daarom hebben we een aantal toekomstige activiteiten 

moeten aanpassen of schrappen. De Open Dag CZAV/

Rusthoeve, in de vorm van een Virtuele Gewastour, is het 

meest sprekende voorbeeld op korte termijn. Maar ook 

de vlogs, de veldbijeenkomsten als webinar en andere 

Voorwoord

actualiteiten lijken goed aan te slaan bij u als teler. Ook 

voor de graanoogst werken wij aan werkmethoden die de 

veiligheid van eenieder op de ontvangstlocaties zo goed 

mogelijk kan borgen. 

Ervan uitgaande dat corona op lange termijn aanwezig 

blijft, denken we ook vooruit naar de winterbijeenkomsten. 

We zullen u daar te zijner tijd over informeren. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen deze ook in een aangepaste 

vorm gaan plaatsvinden. We leren overigens veel door de 

aangepaste werkwijzen en sommige zaken zullen wellicht 

hun waarde behouden in de toekomst.  

Ik wens u allen, mede namens alle collega’s bij CZAV, een 

goede gezondheid toe en veel wijsheid om als ondernemer 

op behendige wijze te laveren door deze storm. Hopelijk 

komen we snel weer in rustiger vaarwater. We slaan ons er 

doorheen, u kunt rekenen op uw coöperatie! 

Met vriendelijke groeten, 

Antoon van Vugt 



Download de 
whitepaper 

‘Verkoeling tijdens 
zomerse dagen’
op www.czav.nl

Knip het 
infoblad uit 
om hem te 
bewaren

Diergezondheid
ICM  pijler

ICM omvat veel meer dan alleen plant- en 
bodemgezondheid. Ook wordt bij een 
geïntegreerde teelt rekening gehouden met 
diergezondheid. Dit kan door ervoor te zorgen 
dat de dieren niet ziek worden, maar ook een 
gezonde voeding en comfort spelen hierin een 
belangrijke rol. Uiteindelijk is dit voor het welzijn 
voor het dier, maar ook voor het rendement van 
de teler. 

In deze Actueel worden diverse thema’s van 

diergezondheid belicht: droogstandmanagement, 

krachtvoer van het eigen bedrijf, koecomfort en 

hittestress.  
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In tegenstelling tot alle andere jaren, vindt 
de Open Dag CZAV/Rusthoeve voor het eerst 
digitaal plaats. Maar niet getreurd; we hebben er 
alles aan gedaan om jullie toch zo veel mogelijk 
informatie, kennis en innovatie te bieden. Net 
als op de traditionele dag kun je deelnemen 
aan rondgangen, standhouders bezoeken, 
spuitlicentie verlengen en een kennissessie 
bijwonen. 

1. Virtuele gewastour 
In onze virtuele gewastour nemen we je mee langs alle 

proef- en demovelden op Proefboerderij Rusthoeve. 

Onze adviseurs laten in een korte video zien wat 

de ontwikkelingen in diverse gewassen zijn. Zo 

nemen we kijkje in graan, aardappelen, suikerbieten, 

pootgoed en uien. Maar ook het ruwvoerplein en 

bodemplein krijgen een plekje op de interactieve 

kaart. Bovendien laten onze partners zien welke 

demovelden er zijn aangelegd en wat de resultaten 

zijn. Spring gezellig op de virtuele kar en wij nemen 

jou mee in de rondgangen!

 

2. Standhoudersmarkt 
De bekende standhoudersmarkt heeft een virtueel 

jasje gekregen, zodat je als online bezoeker nog 

17 juni 2020
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Via de interactieve kaart klik je makkelijk en snel 
door onze filmpjes. Deze zijn gemaakt door CZAV, 
Proefboerderij Rusthoeve en onze partners.

Volg de virtuele gewastour op ons platform!
steeds langs kan gaan bij je favoriete bedrijf. Onze 

standhouders hebben hun uiterste best gedaan 

om op deze virtuele markt een toelicht te geven 

op een interessant stuk, een video of presentatie te 

presenteren. Breng jij een bezoekje? 

3. Licentieverlenging  
De spuitlicentie ‘Teelt’ kan worden verlengd via 

het online platform in samenwerking met Helix 

Learning. Hiervoor is een minimale deelname van 

twee uur vereist en daarnaast vragen we actief 

mee te doen tijdens de livesessie. We organiseren 

vier bijeenkomsten op 17 juni en hopen de 

spuitlicentieverlenging ook op verschillende 

momenten na de lancering aan te bieden. Kijk voor 

meer informatie op www.czav.nl/opendag 

4. Webinars  
Op de aftrap van 17 juni organiseren wij diverse 

webinars. Met onze partners Rabobank, ZLTO en 

ZAJK laten we een aantal thema’s de revue passeren. 

Na afloop is er ruimte om vragen te stellen. Om deel 

te nemen, vragen we vooraf aan te melden. Meer 

informatie vind je op www.czav.nl/opendag 

Webinar gemist? Geen probleem! Je kunt deze 

webinars op een later tijdstip terugkijken.

Bezoek de virtuele gewastour op czav.nl/opendag17 juni 2020
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Pootgoed
Proefveldrapport

Aanleiding
In de pootgoedproef onderzoeken we welke 

bemestingstoepassingen een toegevoegde waarde 

kunnen leveren in de teelt van pootaardappelen. We 

willen meerdere jaren een positief rendement zien van 

een toepassing, voordat we daar in de praktijk een 

standaard advies van maken.  

Doel
Het doel is om met noviteiten in de teelt het 

rendement voor de teler te kunnen verhogen. Dit 

moet naar voren komen in twee aspecten: een nog 

hogere kwaliteit én een hoger knolaantal.  

Methode
Deze proef wordt uitgevoerd op Proefboerderij 

Rusthoeve, waar ieder object in 4 herhalingen ligt en 

waarbij de resultaten significant bepaald worden. In 

totaal liggen er 12 objecten met ieder verschillende 

meststoffen, waaronder Exacote, calciummeststoffen, 

startgranulaten, plantversterkers en bladmeststoffen.  

Status
Op dit moment zijn de aardappelen geplant en gezien 

het stadium van de aardappelen kan daar verder nog 

niks over gezegd worden. Voorgaande jaren zagen we 

vanaf opkomst al wel eens verschillen in de snelheid 

daarvan, maar dat kunnen we nu nog niet zeggen.  

Verwachting
We zien al een aantal jaren positieve effecten van 

bijvoorbeeld rijenbemesting, calciummeststoffen en 

slow release stikstofmeststoffen. Deze winter zullen 

we weten hoe deze meststoffen dit jaar presteren. 

Nieuw dit jaar is bijvoorbeeld ook twee meststoffen 

voor rijentoepassing samengevoegd.

Lennart Testers
Adviseur akkerbouw bij CZAV
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Uien
Proefveldrapport

Aanleiding
Sinds vele jaren wordt er met diverse stakeholders een 

onkruidproef aangelegd in zaaiuien op Proefboerderij 

Rusthoeve. In deze proef worden er verschillende 

objecten aangelegd met verschillende strategieën qua 

onkruidbeheersing. 

Doel
Het doel van deze proef is om de onderlinge 

kracht en de synergie van de verschillende 

onkruidbeheersingsmiddelen te testen. Door dit 

jaarlijks op deze wijze te doen proberen we de markt 

continu te informeren over het meest robuuste 

onkruidbeheersingsschema. De noodzaak van dit 

onderzoek neemt eerder toe dan af, gezien het 

wegvallen van belangrijke producten als: Reglone 

Bold, Pyramin & Chloor IPC.  

Methode
De proef in zijn huidige vorm bevat alternatieve 

schema’s waarin bovengenoemde producten niet 

meer voorkomen. Er liggen op dit moment objecten 

waarin gekeken wordt met welk product het beste 

vooropkomst afgebrand kan worden. Bovendien 

wordt gekeken welke middels er in de zwakke fase 

van het vlagblad veilig gespoten kunnen worden. De 

noodzaak van bespuitingen met contactmiddelen 

neemt ook toe hier en er wordt dan ook veel aandacht 

aan besteed.  

Status
Gezien het droge voorjaar is het op dit moment erg 

moeilijk om al conclusies te trekken.  

Verwachting
Het gewas en onkruid worden continu gemonitord. 

Zo kunnen er later in het seizoen conclusies getrokken 

worden. Met deze conclusies kunnen wij ons advies zo 

up-to-date mogelijk houden.  

Rinse de Putter
Adviseur akkerbouw bij CZAV
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Mechanische onkruidbeheersing
Proefveldrapport

Aanleiding
De gereedschapskist aan chemische middelen raakt 

steeds leger. Onder andere Loonbedrijf van der 

Maas haakt hierop in, door onkruid mechanisch 

te verwijderen met een Steketee cameragestuurde 

schoffelmachine. Het unieke aan deze schoffelmachine 

is dat de rijenspuit er ook op gemonteerd is. Lein de 

Visser, CZAV-adviseur, geeft op advies aan welke 

middelen er in deze rijenspuit gebruikt worden. Dit 

kunnen zowel herbiciden als insecticiden zijn.  

Doel
Het doel is om op een nauwkeurige manier het 

onkruid tussen de rijen te kunnen verwijderen en in 

de rijen onkruid weg te spuiten of een insecticide toe 

te passen tegen bijvoorbeeld luizen.  

Methode
Een combinatie van mechanische onkruidbeheersing 

tussen de rijen + chemische bestrijding op de rij.  

Status
Op dit moment wordt er proefgereden in bieten 

en cichorei. Ook op Proefboerderij Rusthoeve zal 

de schoffelmachine gebruikt worden. Bij de bieten 

hebben we de rijenspuit ingezet om een insecticide 

toe te passen, omdat de luizendruk op dat moment 

zeer hoog was. Als we de insecticide nauwkeuriger 

op de plant spuiten, verwachten we een beter en 

langduriger resultaat tegen luizen. Daarnaast wordt er 

geen middel gespoten tussen de rijen, dus heeft de 

toepassing ook nauwelijks schadelijke effecten op het 

nuttig leven op de akker. In een later stadium zal de 

machine ook ingezet kunnen worden in knolselderij 

en andere gewassen met een rijafstand van 50 cm.  

Verwachting
Mijn verwachting is dat innovatieve technieken en 

verbeterde technieken met cameragestuurd onkruid 

verwijderen zowel in als tussen de rijen, steeds meer 

praktijk gaan worden. Dit omdat de verwachting is dat 

we binnen nu en een aantal jaren nog meer chemische 

middelen kwijtraken. De toevoeging van een rijenspuit 

vind ik wel essentieel, omdat deze tegen onkruid met 

een herbicide ingezet kan worden op plaatsen waar 

de machine niet bij kan of ingezet kan worden. De 

toepassing van de insecticide op de rij zie ik als een 

enorm voordeel ten opzichte van volveldstoepassing. 

Bij aanvallen van schadelijke insecten op een zeer 

klein gewas, al vanaf het kiembladstadium, wordt bij 

een volveldsbespuiting een groot percentage naast de 

planten gespoten. Bij een rijenspuit gebeurt dit veel 

nauwkeuriger op de juiste plaats. De effectiviteit van 

de toepassing zal veel groter worden en het negatieve 

effect van chemische insecticiden wordt enorm 

beperkt.

Lein de Visser
Adviseur akkerbouw bij CZAV
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Stefan de Ruijter
Adviseur akkerbouw bij CZAV

Groenbemesters
Proefveldrapport

Aanleiding
Niet alleen regelgeving, maar vooral de weersextremen 

laten ons kritischer kijken naar bodembeheer. Elk jaar 

opnieuw willen we een zo goed mogelijke hoofdteelt 

verbouwen en hoe kan een volgteelt ten gunste 

daarvan staan? 

Doel
Er wordt vooral gezocht naar rassen en mengsels 

die breed inzetbaar zijn. ‘Uitwintering’ is een 

graag geziene eigenschap, maar ook snelheid van 

grondbedekking en een laat bloeitijdstip en afrijping. 

Voor het samenstellen van mengsels is het van belang 

dat alle soorten op dezelfde diepte gezaaid zijn, dat 

ze als één gewas groeien en er geen overheerst. Op 

die manier wordt zowel boven- als ondergronds het 

meeste voordeel uit het mengsel verkregen.  

Methode
Eind juni wordt de eerste groenbemester gezaaid en 

dit gaat door tot oktober, de laatste in veel gevallen 

dan als stikstofvanger. Vanwege die grote variatie 

worden er niet alleen op de Proefboerderij, maar ook 

in het hele werkgebied demo’s aangelegd om elk 

seizoen weer meer te leren over hoe en waar welk 

soort het best presteert. 

Status
Gezien de omstandigheden op de akker wordt er nu 

nog even niets gezaaid. Zodra het weer het toelaat, 

gaan we starten met de aanleg van de eerste proeven. 

Tot die tijd kunnen we nog bijsturen in bemestings- 

en bewerkingsvormen, waarin ook ideeën van onze 

telers worden meegenomen. 

Verwachting
Elk jaar dat we deze proeven blijven aanleggen, 

groeit de database aan kennis en kunnen we een 

steeds betere invulling geven aan de wens van de 

teler. Het streven is dat er straks voor elke methode 

een mengsel beschikbaar is; voor niet-kerend, voor 

specifieke aaltjes, voor maximale organische stof, low 

budget, et cetera! 
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Dennis Smits
Adviseur akkerbouw bij CZAV

Aardappelen
Proefveldrapport

Aanleiding
Vandaag de dag neemt het assortiment aan 

meststoffen toe. Dit zijn onder andere basismeststoffen, 

startmeststoffen en bladmeststoffen. Daarnaast zien 

we ook dat gewassen steeds meer behoefte hebben 

aan sporenelementen. Het is daarom goed om in 

een proef te onderzoeken welke meststoffen en/of 

sporenelementen passen binnen de aardappelteelt.  

Doel
Het doel van deze proef is om te onderzoeken welke 

meststoffen een meerwaarde kunnen bieden. Dit zijn 

zowel oude traditionele meststoffen als de nieuwste 

bladmeststoffen. Daarnaast zijn er de laatste jaren 

slow release meststoffen op de markt, die worden 

ook meegenomen in de proef. 

Methode
De proef wordt aangelegd in een blokkenproef met 

4 herhalingen. In totaal zullen 12 objecten worden 

getoetst, waaronder 1 standaard object. Dit object 

dient dus als referentie. 

Status
Op moment van schrijven (eind mei) komen de 

aardappels nog maar net boven. Op dit moment zijn 

nog geen verschillen waar te nemen. 

Verwachting
De verwachting is dat startmeststoffen zullen 

zorgen voor een snellere beginontwikkeling en meer 

knollen. Indien de droogte wat langer aanhoudt, is 

de verwachting dat de slow release meststoffen een 

hogere opbrengst realiseren, doordat de stikstof al bij 

de knol aanwezig is en niet meer opgelost hoeft te 

worden. Daarnaast kunnen we van de bladmeststoffen 

verwachten dat deze het gewas vitaler houden en dat 

minder stress wordt veroorzaakt. Dit kan meer knollen 

en/of meer opbrengst als resultaat geven. 
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Ruud Janssens
Adviseur akkerbouw bij CZAV

Bodemverbeteraars
Proefveldrapport

Aanleiding
Bodemvruchtbaarheid krijgt steeds meer aandacht 

onder telers. En dat is goed, want een vruchtbare 

bodem zorgt ervoor dat gewassen zich goed kunnen 

ontwikkelen. Daarbij kun je denken aan voldoende 

voedingsstoffen, organische stof en de juiste 

zuurtegraad binnen het bouwplan.  

Doel
Bodemverbeteraars zijn producten die bij kunnen 

dragen aan het verhogen van de bodemvruchtbaarheid. 

Organische stof kan daar een rol in spelen. Zo kunnen 

groenbemesters daar een belangrijke plaats innemen. 

Afhankelijk van de mineralenruimte valt ook te denken 

aan vaste dierlijke mest, compost en champost. Ook 

het verhogen van de bewerkbaarheid met gips, het 

beïnvloeden van de zuurtegraad op zandgronden 

en het voeden van het bodemleven met NeOsol valt 

onder bodemverbeteraars.  

Methode
Er zijn vele bodemverbeteraars op de markt. 

Afhankelijk van het doel bekijken onze adviseurs 

samen met de teler naar de meest geschikte oplossing. 

Het is goed deze mogelijkheden op te nemen in de 

bemestingsstrategie. Zo kunnen onze adviseurs met 

het opstellen van de bemestingsplannen ook rekening 

houden met de invloed op de mineralenruimte.  

Naast de keuze voor de juiste bodemverbeteraar is het 

goed kritisch te kijken naar de manier van toepassen. 

Een plaatsspecifieke toepassing van bijvoorbeeld 

kalkmeststoffen kan helpen om de zuurtegraad op 

een perceel homogeen op niveau te krijgen. 

Status
CZAV heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan 

met de inzet van bodemverbeteraars. Daarnaast 

volgen én nemen we initiatief in de ontwikkeling van 

nieuwe producten en methoden. Een mooi voorbeeld 

hiervan is Bokashi. Dit is een bodemverbeteraar op 

basis van gefermenteerd organisch materiaal. CZAV is 

betrokken bij de ontwikkeling van dit proces. 

Verwachting 
De verwachting is dat bodemverbeteraars een steeds 

belangrijkere rol in zullen nemen in de geïntegreerde 

en weerbare teelt. Met de nodige kennis draagt CZAV 

bij aan de ontwikkelingen op dit gebied.  
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Graan
Proefveldrapport

Fungiciden en plantversterkers
Aanleiding
De aanleiding van de proef is om met een kleiner 

wordend middelenpakket, de wisselend en 

voorkomende schimmelziekten die de nodige schade 

kunnen veroorzaken in de granen, toch een  goede, 

gezonde tarwe teelt te realiseren. 

Doel
Daarbij is het doel dat er een gezonde en rendabele 

tarwe teelt gerealiseerd wordt en daar waar mogelijk 

ook chemie wordt teruggedrongen door het inzetten 

van plantversterkers, zodat de planten weerbaarder 

zijn tegen de diverse belagers (schimmelziekten). 

Methode
Om dit te testen worden er op diverse rassen op 

verschillende momenten in het seizoen, beschikbare 

chemische middelen en plantversterkers afzonderlijk 

en gecombineerd toegediend. 

Status
Momenteel zien we de verschillen in gevoeligheid 

van ziekten in de verschillende rassen. Het  verschil 

en resultaat tussen toepassingen van chemische 

middelen en plantversterkers en combinaties is 

momenteel nog niet duidelijk. Dit wordt later op basis 

van opbrengstbepaling bepaald en gecombineerd 

met een rendementsberekening. 

Verwachting
Mijn verwachting is dat er wel verschillen in de diverse 

objecten zullen zijn, maar dat ze achteraf te verklaren 

zijn. De resultaten en inzichten van dit seizoen in 

combinatie met die van voorgaande jaren zullen de 

basis vormen voor het advies voor komende seizoen. 

-----------------------------------------------------------

Bemestingsproef
Aanleiding
Naar aanleiding van de resultaten uit de YEN-competitie 

kijken we welke meststoffen, bladmeststoffen en 

sporenelementen het beste resultaat en opbrengst 

geeft.

Doel
Het doel is om met een uitgebalanceerde bemesting 

een zo hoog mogelijk opbrengst te realiseren. 

Methode
In deze bemestingsproef in de granen passen we 

zowel vloeibare meststoffen als korrelmeststoffen, 

bladmeststoffen, snelwerkend en slow release 

meststoffen op verschillende momenten toe. 

Verwachting
Mijn verwachting is dat er reeds naar aanleiding 

van bladmetingen in de YEN-competitie duidelijk 

verschillen zullen zitten tussen de objecten. 

Voornamelijk op basis van elementen kali, mangaan 

en borium, maar dit zal uit de resultaten blijken.

Peter de Broekert
Adviseur akkerbouw bij CZAV
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Zaaiuien
Proefveldrapport

Aanleiding
Tot en met teeltseizoen 2016 was de beheersing van 

trips veelal goed onder controle. Echter in teeltseizoen 

2017 werd trips een serieuze plaag met misoogsten 

als gevolg. In 2018, met aansluitproeven in 2019 en 

2020, is op één van de percelen van Proefboerderij 

Rusthoeve een onderzoek gestart naar de werking 

van de verschillende middelen en strategieën tegen 

trips. Daarnaast is 2019 het eerste jaar geweest van 

de drie jaar durende tripsdemo op Dreischor.

Doel
Het doel van de verschillende proeven en demo’s is 

het beheersen van trips door middel van ICM. Hierbij 

wordt de nadruk gelegd op het stimuleren van 

natuurlijke vijanden. Tevens wordt er inzicht verkregen 

in de verschillende tripsbeheersingsstrategieën en 

welke middelen daarbij werken.  

Methode
Naast de bekende pyrethroïden hebben verschillende 

gewasbeschermingsfabrikanten enkele (nieuwe) 

middelen met werking op trips. Deze worden 

als verschillende strategieën in de proef op 

Proefboerderij Rusthoeve gelegd. Aan de hand van de 

verwachtingen, tripsdruk en weersomstandigheden 

bepalen de fabrikanten zelf wanneer, met welk 

middel en welke hoeveelheid er wordt behandeld. Bij 

de proef in Dreischor worden de natuurlijke vijanden 

gestimuleerd met zogenaamde ‘bankerfields’. Hier 

zijn drie van de zes spuitpaden met facelia ingezaaid. 

Daarnaast is het perceel opgedeeld in drie vakken 

waarin verschillende behandelingen zullen worden 

uitgevoerd. 

Status
Het aantal graaddagen van circa 95 is op verschillende 

plekken inmiddels bereikt. Dit is het berekende 

moment waarop de eieren van de trips uit kunnen 

komen en de larven actief worden. De proeven gaan 

nu dus echt beginnen.    

Verwachting
Het huidige droge en schrale weer remt de 

gewasontwikkeling, waardoor stress in de plant 

ontstaat. Mijn verwachting is dat als de huidige 

weersomstandigheden aanhouden, de tripsdruk 

ook dit jaar weer een uitdaging wordt om onder 

controle te blijven houden. Na een aantal jaar van 

verschillende aansluitingsproeven onder verschillende 

weersomstandigheden en aanhoudende tripsdruk 

zullen we steeds meer inzicht krijgen in de verschillende 

strategieën en middelen. Deze uitkomsten zullen 

deels de basis vormen voor ons advies. 

Maaike Verdurmen
Adviseur akkerbouw bij CZAV
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Ruwvoer: maïs, gras, sorghum en voederbieten
Proefveldrapport

Aanleiding
In de ruwvoerteelt vinden continu ontwikkelingen 

plaats op het gebied van rassenveredeling, bemesting 

en zaadcoatings. We volgen dit op de voet en testen 

het in de praktijk.  

Doel
Jaarlijks wordt het Ruwvoerplein op Proefboerderij 

Rusthoeve aangelegd om onszelf en veehouders in 

het zuidwesten te informeren over de nieuwigheden 

die er zijn en daarbij kunnen de resultaten normaliter 

in de praktijk aanschouwd worden.  

Methode
We hebben een maïsdemo met verschillende 

maïsrassen, innovatieve meststoffen en 

onderzaaiobjecten. Daarnaast zijn er verschillende 

grasmengsels te zien. Voor het tweede jaar op rij 

wordt er sorghum geteeld. Tevens hebben we weer 

een ruim aanbod aan voederbietenrassen uitgezaaid 

van diverse kwekers. 

Status
De grasmengsels zijn dit seizoen blijven liggen en 

zullen voor het 2de jaar geoogst worden. Op 14 

april zijn de voederbieten gezaaid. Op 6 mei is onder 

goede omstandigheden maïs gezaaid, de 2de helft 

mei wordt sorghum gezaaid. 

Verwachting
We zijn benieuwd naar de resultaten van het 

demoveld en wat dit teeltseizoen ons gaat brengen. 

Er zijn hoge verwachtingen van de nieuwe rassen en 

we zijn nieuwsgierig hoe deze het in de praktijk gaan 

doen. 

Joost van der Bol
Specialist veehouderij bij CZAV



Eiwitgewassen
Proefveldrapport

Aanleiding
We zien de laatste jaren steeds meer vraag ontstaan 

naar plantaardige eiwitten. Deze eiwitten worden 

bijvoorbeeld verwerkt in vleesvervangers en als 

ingrediënt in diverse levensmiddelen. We zijn met 

verschillende afnemers in gesprek om te kijken of 

Nederlands geteelde eiwitgewassen, bijvoorbeeld 

veldbonen, in hun producten toegepast kunnen 

worden. 

Doel
In de proef bepalen we de opbrengsten van 

verschillende eiwitgewassen en rassen. Het geoogste 

product laten we testen voor gebruik in onder andere 

vleesvervangers. Zo onderzoeken we of eiwitgewassen 

in de toekomst voldoende rendement voor telers in 

het bouwplan kunnen opleveren. 

Methode
Rassenproeven met verschillende rassen en gewassen. 

Aan het einde van het seizoen worden de opbrengsten 

bepaald. 

Status
De proef staat er ondanks de droogte goed bij. 

Het meest kritische onderdeel van de proef is of de 

geoogste producten een goede toepassing vinden in 

levensmiddelen en of er mee voldoende rendement 

voor de teler mee te behalen is. 

Verwachting
Of eiwitgewassen wel of niet een vast plek in het 

bouwplan van telers krijgen, is uiteindelijk een 

kwestie van rendement. Neem als voorbeeld een 

gewas als de veldboon, zeker niet nieuw en kan 

prima geteeld worden in het zuidwesten. De vraag 

is of er marktpartijen zijn die voldoende over hebben 

voor een kwalitatief hoogstaand, duurzaam en lokaal 

product. Wanneer die er zijn, ben ik er van overtuigd 

dat telers een succes van de teelt maken. 

Jurriaan Visser
Manager granen, zaden en peulvruchten bij CZAV
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Mijn naam is Caroline Tielemans (22) en ik 
heb stage gelopen bij CZAV in de periode 
van eind januari tot en met begin mei. In die 
maanden heb ik droogstandsmanagement 
op melkveebedrijven in Zuidwest-Nederland 
onderzocht. Het doel van dit onderzoek was om 
in kaart te brengen hoe de droogstandsperiode 
verloopt in de praktijk en om te ontdekken waar 

de meeste verbetering te halen is of op welke 
gebieden het juist al erg goed gaat. Daarbij komt 
dat het onderzoek een stukje bewustwording 
creëert bij veehouders. Uiteindelijk resulteert 
een optimale droogstandsperiode namelijk in 
een goede, probleemloze opstart van de nieuwe 
lactatie met gezonde koeien. 

Droogstandsmanagement
Op weg naar een succesvolle transitieperiode

Caroline heeft in de stal verschillende onderzoeken en metingen gedaan.
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Een goed begin 
In het begin van mijn stageperiode was ik vooral bezig 

met het leren kennen van het bedrijf, het kantoor 

en de collega’s. Ik ben verschillende keren met de 

veehouderijspecialisten op pad geweest, dat was 

erg leuk en leerzaam! In de tussentijd was ik bezig 

met literatuuronderzoek naar de droogstands- en 

transitieperiode, om goed voorbereid te kunnen 

beginnen aan het praktijkonderzoek.  

Welke data is verzameld? 
Voor het praktijkonderzoek heb ik tien 

melkveebedrijven bezocht. Tijdens deze bezoeken ben 

ik in de stal gegaan om verschillende onderzoeken 

en metingen te doen bij de droogstaande koeien. 

Ik heb de herkauwactiviteit, de bewegingsscore, de 

pH-waarde van de urine, de pensvulling, de hygiëne, 

de vertering van de mest d.m.v. mestzeven, het 

conditieverloop van vlak vóór de droogstand tot en 

met het begin van de lactatie en de biestkwaliteit, 

voor ieder bedrijf in kaart gebracht. De scores en mijn 

bevindingen zijn voor ieder bedrijf vastgelegd in een 

bedrijfsspecifiek adviesrapport. Bij deze scores zijn 

in overleg met de veehouderijspecialisten passende 

aanbevelingen opgesteld, die op een praktische 

manier de transitieperiode op de melkveebedrijven 

kunnen verbeteren.  

Op één hoop 
De terugkoppeling werd erg positief ontvangen door 

de veehouders en ik heb het idee dat de meeste 

zich er goed in konden vinden en ermee aan de slag 

gaan. Dat is erg leuk om te horen en het bewijst 

dat er nog veel te halen valt. Uiteindelijk heb ik alle 

resultaten samengebracht en kan ik concluderen dat 

er veel variatie bestaat tussen de bedrijven en dat er 

verbetering mogelijk is in de droogstandsperiode. 

70% van de bedrijven scoorde onvoldoende op 

pensvulling. Om een maximale voeropname tijdens de 

droogstand te realiseren, zijn de volgende punten aan 

te raden: 

• Smakelijke producten voeren (smakelijk ruwvoer, 

Een conclusie uit het onderzoek is dat er bij 70% van de onderzochte bedrijven er verbetering mogelijk is 
op pensvulling in de droogstandsperiode.

Pensvulling
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Streefwaarde gebied Pensscore

bijproducten of toevoegingen als snoepsiroop); 

• (Dagelijks) vers voer verstrekken; 

• Regelmatig het voer aanschuiven; 

• Zorgen voor een goede bewegingsscore, het is 

aan te raden om de koeien bij het droogzetten 

te bekappen. 



 Wist je dat... 

...de pH-waarde van urine veel inzicht kan geven in de calciumbenutting van een 
droge koe? 

Voor nog geen €10,- koop je pH teststrips online. Ga hiermee aan de slag bij de 

droogstaande koeien. De streefwaarde ligt tussen 6-7. 

Een laag of zelfs negatief Kation-Anion verschil (KAV) zorgt voor lichtzure urine en met 

lichtzure urine wordt calcium uitgescheiden. Wanneer er veel calcium de koe verlaat, wordt 

de koe gestimuleerd om efficiënt om te gaan met calcium uit het voer en daarbij wordt de 

koe getraind om calcium vrij te maken uit haar eigen lichaam (uit de botten en door meer 

calciumopname vanuit de darmen en nieren). Wanneer de calciumbehoefte na het afkalven 

flink stijgt door de biest- en melkproductie, is de koe hierop voorbereid en zal er geen 

calciumtekort optreden.  

Met als resultaat: het voorkomen van melkziekte! 

Het antwoord op de vraag hoe het KAV verlaagd kan worden, zodat er lichtzure urine 

uitgescheiden wordt, is anionische zouten voeren. Anionische zouten zijn zwavel en chloor, 

deze zouten zijn negatief geladen en hebben dus een verzurende werking. Het nadeel is 

dat deze zouten onsmakelijk zijn.  

De anionische zouten zitten in droogstandsmineralen en afkalfbrok, daarom is het aan 

te raden om minimaal 150 gram droogstandsmineralen te verstrekken en een mooie 

aanvulling daarop is de afkalfbrok die de benodigde vitaminen en energie bevat.   

Ook met ruwvoer kan gestuurd worden. Maïs zal het KAV namelijk verlagen en gras juist 

verhogen. Pas dus op met het voeren van te veel gras aan de droge koeien. Gras bevat 

daarnaast vaak een hoog kaligehalte. Kali verdringt andere mineralen met voornamelijk 

melkziekte als gevolg. 

Ook op het gebied van voeding en vertering valt nog 

veel te halen. Tijdens het mestzeven bleek dat maar 

weinig bedrijven een voldoende aandeel haalden. 

• Voldoende eiwit voeren (12%-13% eiwitgehalte). 

Eiwit bevordert de biestproductie en is nodig voor 

een optimale vertering; 

• Energie volgens normen voeren (750-800 VEM 

en max. 120 gram zetmeel/kg ds). Het VEM- 

en zetmeelgehalte hebben direct invloed op de 

conditie van de droge koeien; 

• Voldoende suikers voeren (max. 80 gram/kg 

ds), deze suikers zijn nodig voor een optimale 

vertering. Snoepsiroop bevat veel suiker en het 

voeren hiervan bevordert  de vertering; 

• Een stabiel rantsoen gedurende de dag 

verstrekken, zorgt voor een stabiele pens-pH en 

dit resulteert in een betere vertering; 

• Voldoende structuur in een droogstandsrantsoen 

zorgt voor een goede herkauwactiviteit. 

Daarnaast is het advies om 100 tot 150 gram 

droogstandsmineralen verstrekken. 

• Anionische zouten (zwavel en chloor) zorgen 

voor een goede calciumbenutting en dus minder 

melkziekte; 

• Magnesium en vitamine D-tekort kan leiden tot 

melkziekte; 

• Vitamine E en selenium voorkomen problemen 

na het afkalven als aan de nageboorte blijven 

staan en baarmoederontsteking. Ook hygiënisch 

werken rondom het afkalfproces verkleint de 

kans hierop.
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Caroline tijdens haar stage 
voor de opleiding 

Dier- en veehouderij
die zij volgt aan de
HAS Hogeschool.

Wil jij ook stagelopen 
bij CZAV voor de 

veehouderij?
Neem gerust contact

met ons op.
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Ooit wel eens een oorworm zien vliegen?

Waarschijnlijk is het antwoord op deze vraag: nee… Oorwormen 
doen dat namelijk zelden. Ze verplaatsen zich voornamelijk 
kruipend. Vandaar dat een kleine populatie zich niet zo snel 
over een hele boomgaard zal verspreiden. Zelf de oorwormen 
verplaatsen is wel mogelijk door kranten, oorwormenzakjes, 
PredaSect Houses, etc. Deze kunnen worden uitgezet in een 
perceel met veel oorwormen. Enkele nachten in de boom laten 
hangen en deze daarna ophalen (overdag) en uitzetten in het 
gewenste perceel. 

Ideale schuilplek 
De seizoenen 2018 en 2019 waren bij uitstek twee droge jaren. Ook 

de winters waren buitengewoon droog. Dit gaf de oorwormen een 

goede kans om te overleven en zich te vermenigvuldigen. Daarentegen 

zijn de natte winters funest geweest voor de oorwormennesten. Zo 

zijn percelen waar water staat een uitermate slechte broedplaats voor 

deze dieren. Door te zorgen voor een goede bodemstructuur, het 

aanbrengen van compost of strorijke mest hebben de oorwormen betere 

overlevingskansen. Het ophangen van PredaSect Houses vormt niet 

alleen een goede schuilgelegenheid voor oorwormen, maar ook vele 

andere nuttige organismen, zoals spinnen en gaasvliegen kunnen zich 

daar schuilhouden. 

Nuttige helper 
Oorwormen of huidvleugeligen zijn een orde van gevleugelde insecten. 

Er zijn ongeveer 1800 soorten oorwormen. In vergelijking met andere 

insecten vormen oorwormen een relatief kleine groep. Ze consumeren 

diverse plaaginsecten, zoals spint, perenbladvlo, luizen, pissebedden, etc. 

Ze zijn een welkome helper in het beheersen van diverse insecten. Ook 

hier geldt: overdaad schaadt… Ze kunnen namelijk ook voor veel overlast 

zorgen.

Oorwormen zijn nuttige helpers; ze 
consumeren diverse plaaginsecten

Een PredaSect House is een goede schuilplaats voor oorwormen en 
andere nuttige insecten. Bron: Predasecthouse.com
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MEER WETEN?

Wil je meer informatie over oorwormen? 

Of heb je een vraag over nuttige insecten in 

de boomgaard? Onze fruitspecialisten staan 

altijd open voor vragen. 
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Eelco, wat doe je precies op Proefboerderij 
Rusthoeve? 
“Ik ben algemeen bedrijfsleider op de Proefboerderij, 

dus ik ben eigenlijk de schakel tussen binnen en 

buiten. Ik coördineer de werkzaamheden die hier 

op de boerderij plaatsvinden. Daarnaast heb ik het 

directe contact met onze klanten.” 

Dat lijkt me een hele diverse job… 
“Ja, dat is het ook. Het gaat van vergaderen, rapporten 

schrijven en offertes opmaken tot fysiek op de trekker 

zitten en meehelpen om de oogst binnen te krijgen. 

Dat is heel divers. En dat red ik ook bij lange na niet in 

40 uur. Daar zit verdacht veel vrije tijd in.” 

Waar ligt de focus bij de proeven van de Open 
Dag? 
“Bij de proeven ligt de focus op het thema van de 

Open Dag: ICM in de praktijk. Daar proberen we 

natuurlijk met onderzoeken in mee te gaan, want ICM 

is een belangrijk vraagstuk. De maatschappij vraagt 

erom dat we met minder chemie, minder kunstmest 

en minder fossiele brandstoffen, minimaal hetzelfde 

resultaat gaan halen, dus daar spelen we op in. Er 

is ook steeds meer belangstelling voor “groene” 

middelen, plantversterkers, humuszuren, etc. In 

verschillende teelten proberen we die te testen.” 

Hoe zien we ICM in de proeven terug? 
“De focus ligt op de grotere gewassen in het 

zuidwesten, dus de focus ligt op (winter)granen, 

aardappelen, uien en suikerbieten. Dit jaar 

kijken we in de suikerbieten wat mechanische 

onkruidbeheersing in de akkerbouw kan betekenen. 

Al het onkruid wordt chemisch bestreden, het pakket 

aan chemische middelen wordt minder en daarnaast 

wordt de maatschappelijke druk hoger. Dat maakt 

dat mechanische onkruidbeheersing actueler wordt. 

Plus, nieuwe technieken, ten opzichte van 20 jaar 

geleden, staan ook niet stil. Bijna iedere teler heeft 

GPS-technologie binnen zijn boerderij en de GPS-

technologie maakt dat je supernauwkeurig kan 

schoffelen. Dus mechanische onkruidbeheersing in 

de bieten, gaan we dit jaar ook kijken hoe ver we 

daarmee staan en wat we ermee kunnen.” 

Wat is er nog meer actueel? 
“De bodem is heel actueel. En de bodem heeft het best 

zwaar te voorduren door de landbouwmechanisatie 

van vandaag de dag. Daar waar het vroeger veelal 

kleine tractoren waren, zijn het nu toch grote zware 

machines. Om je land in conditie te houden, zijn 

CZAV en Rusthoeve: een mooie combinatie
Interview Eelco Boot

*Dit interview werd afgenomen op 10 april 2020
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groenbemesters toch wel essentieel. Daar is de laatste 

jaren natuurlijk veel onderzoek naar geweest en 

daarin zijn veel partijen bezig. We laten zien wat erin 

de wereld van groenbemesters te koop is en waarom 

je voor het ene mengsel moet kiezen in het ene geval 

en waarom je voor het andere mengsel moet gaan in 

het andere geval.” 

Hoe gaan de voorbereidingen? 
“Het voorjaar was vallen en opstaan. We hebben 

eerst enorm geklaagd dat het in februari en maart 

zo nat was. Het hield maar niet op met regen. We 

hadden geen winter, want het najaar is begonnen 

in oktober en is geëindigd in maart. Geen vorst en 

heel laat, heel veel regen, maakt dat de structuur 

van de grond verschrikkelijk slecht is. De grond wil 

absoluut niet werken, dus het is een moeizame start. 

Het heeft nu al zo’n vier weken niet geregend. En 

nu staan we met z’n allen te springen om regen. Het 

begint nu wel serieus te worden, want de bieten- 

en uienzaadjes, zitten ofwel nog in de verpakking, 

omdat we willen wachten op regen of het zit al in 

de grond, maar het kiemt nog niet, omdat het geen 

vocht heeft. Anderzijds is het vandaag 10 april en is 

het nog vroeg. Als het over twee weken regent, er 

is momenteel behoorlijk wat temperatuur, dan wordt 

die schade weer ruimschoots ingehaald. Het is nu wel 

licht zorgelijk… We zijn het niet gewend om al vroeg 

aardappelen te poten, maar omdat we momenteel 

geen uien en suikerbieten kunnen zaaien, zijn we 

maar alvast begonnen met aardappelen poten. Zo 

is het elk jaar weer anders, maar dat maakt het ook 

weer uitdagend.” 

Wat als de Open Dag niet doorgaat? 
“Gezondheid staat op nummer 1, 2 én 3, dus dan 

is het uiteindelijk “maar” een Open Dag. Uiteraard 

zou het verschrikkelijk zonde zijn als het niet door 

kan gaan, want zeker in de periode juni is het 

prachtig om te bekijken wat we nu allemaal zaaien 

en voorbereiden met z’n allen. En om van te leren, 

dus het zou ontzettend jammer zijn als we dat de 

bezoekers dit jaar niet kunnen laten zien.” 

“Zo is het elk jaar 
weer anders, maar dat 

maakt het ook weer 
uitdagend”

Hoe is de samenwerking tussen CZAV en 
Proefboerderij Rusthoeve? 
“Dat gaat prima. Het organiseren van een Open Dag 

doen we natuurlijk al jaren. De eerste jaren dat ik het 

deed was ik vrij nerveus, de weken voorafgaand aan 

de Open Dag. Maar nu is het een geoliede machine. 

Het draaiboek staat vast en iedereen weet precies 

wat er moet gebeuren. We hoeven geen ellenlange 

vergaderingen te plannen en van alles te regelen, 

want iedereen weet precies van elkaar wie wat regelt 

en dat maakt het natuurlijk superefficiënt. Dus wat 

dat betreft gaat die samenwerking voortreffelijk. 

CZAV voelt goed aan wat de vraagstukken zijn onder 

de telers. En die vragen kunnen wij samen goed 

verwoorden in het maken van proefopzetten en de 

uitvoering daarvan. En dat maakt dat wij een prima 

combinatie zijn.” 
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CZAV video’s

Alles over ruwvoer met Bert

Afgelopen periode maakte CZAV al een reeks video’s 

om telers te voorzien van informatie. Hiermee 

wilden we jullie toch op de hoogte houden van alle 

ontwikkelingen in het veld, in de boomgaard of in 

de weide. Telers kunnen daarmee een kijkje nemen 

buiten hun eigen bedrijf of regio.  

In deze video’s volgen we adviseurs in hun dagelijkse 

routine, waarbij ze bijvoorbeeld een perceel bezoeken 

en vertellen over de huidige stand van zaken. Wat 

gebeurt er op dit moment? En hoe ziet het vervolg 

eruit? Op die manier krijgen telers een duidelijk beeld 

van de genomen stappen en hoe ze kunnen ingrijpen 

de komende weken. 

Veehouderij 

Bert neemt je namens onze 

veehouderijspecialisten mee naar 

verschillende percelen om je bij te 

praten over de ruwvoerteelt. Hij laat 

zien wat het drogestofgehalte is van 

een gemaaid perceel. En ook hoe maïs 

direct in de stoppel gezaaid wordt. 

Ook onze video’s volgen?

Ga naar: www.czav.nl/video

of schrijf je in voor de 

CZAV nieuwsbrief
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In de boomgaard met ManuelIn de boomgaard met Bas

Leendert laat zien....

Peter weet alles over...

Fruit 

Ad, Bas en Manuel, onze 

fruitteeltspecialisten, houden je iedere 

week op de hoogte van de actualiteiten 

en ontwikkelingen in de boomgaard. Zo 

brengen ze regelmatig een bezoek aan 

fruitteeltbedrijf de Hoge Pad en leer je 

meer over beheersing van perenbladvlo 

en appelluizen.

Logistiek 

Leendert laat in zijn vlog 

zien hoe de bouw van 

de nieuwe graanloods 

in Dinteloord verloopt. 

Ronnie laat zien hoe wij 

consumptiegranen in 

Wemeldinge afvoeren.  

Stefan in de uien

In de boomgaard met Ad

Het veld in met Dennis

Akkerbouw 

In de akkerbouwfilmpjes 

halen we diverse thema’s aan, 

waar onze adviseurs iets over 

vertellen. Zo gaan we dieper in 

op onkruidbeheersing in bieten, 

kniptormonitoring, insecten 

spotten in spruiten, cichorei, 

bollen en alles over wintertarwe 

en -gerst.  
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‘Krachtvoer van eigen bodem’, een ideaalbeeld 
als het gaat om circulaire landbouw. Er wordt 
veel onderzoek naar gedaan en over geschreven. 
In Nederland lopen we voorop in de landbouw 
als het gaat om innovatie, productie en kwaliteit. 
Ook veehouders streven ernaar om zoveel 
mogelijk rendement van eigen bodem te halen 
en ruwvoer van hoge kwaliteit te oogsten. Dit 
lukt alleen als alle factoren kloppen. Er zijn veel 
zaken waar we direct op kunnen sturen, ook zijn 
er een aantal zaken waar we weinig invloed op 
hebben, zoals het weer en veranderende wet- en 
regelgeving. 

Rantsoen rundvee 
In Nederland bestaan rundveerantsoenen uit ruwvoer, 

mengvoer, losse grondstoffen en (vochtrijke) co-

producten. Het grootste drogestofgehalte zit hem 

in ruwvoer, met 74%, bestaat het voornamelijk uit 

weidegras, graskuil en snijmaïs. Ongeveer een kwart 

is mengvoer, co-producten en losse grondstoffen. 

Dit betekent dan ook dat we de meeste invloed op 

rantsoenen kunnen uitoefenen door de kwaliteit, van 

het grootste aandeel van het rantsoen, te verbeteren. 

Eiwit uit gras 
Dat de gevolgen van zwaveltekort zijn te merken in 

eiwitopbrengst van gras, is voor alle veehouders wel 

bekend. Zwavel is nodig om stikstof (N) om te zetten 

in eiwit en de essentiële aminozuren methionine 

en cysteine. Een tekort aan zwavel leidt daardoor 

gemiddeld tot wel 10% lagere eiwitopbrengst in 

gras en bevat bovendien minder bestendig eiwit. 

Uit onderzoeken van Eurofins Agro blijkt dat bijna 

20% van de voorjaarskuilen in 2019 een te lage 

S-index had. De dalende depositie van zwavel uit de 

lucht zorgt voor dalende gehaltes in de bodem. Dit 

heeft tot gevolg dat er steeds grotere hoeveelheden 

zwavelbemesting nodig zijn.

  

Krachtvoer van eigen bodem

Ruwvoer heeft met 
74% het grootste 

aandeel in het  
rantsoen
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Eiwit van eigen land 
Optimaliseren van eiwit uit gras is een mogelijkheid 

om meer eiwit van eigen land te halen. Maar ook 

de interesse voor de teelt van veldbonen neemt 

toe. De teelt van veldbonen past goed in het kader 

van geïntegreerd telen. Doordat veldbonen stikstof 

kunnen vastleggen is er minder kunstmest nodig en 

kan het volgende gewas de stikstof opnemen. Zo is er 

een kleinere impact op omgeving en milieu. Daarnaast 

worden de huidige grondstoffen voornamelijk uit het 

buitenland geïmporteerd. Met de lokaal geteelde 

veldbonen is er een milieuvriendelijker en goed 

alternatief voor geïmporteerde eiwitbronnen. 

De interesse voor de teelt van veldbonen neemt toe. Het is een milieuvriendelijke en goed alternatief voor geïmporteerde eiwitbronnen.

De verhouding van rundveerantsoenen in Nederland bestaande uit ruwvoer, mengvoer, losse grondstoffen 
en (vochtrijke) co-producten.

74%
ruwvoer

4%
co-producten

2%
losse grondstoffen

20%
mengvoer
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De ontwikkelingen op gebied van 
precisielandbouw staan de laatste jaren niet stil. 
Vandaag de dag weten we al lang dat het niet 
alleen meer gaat om “recht rijden”, maar dat 
er met precisielandbouw veel meer te halen is. 
Eén van de ontwikkelingen die het afgelopen 
jaar plaatsvond, is de introductie van “boeren” 
weerpalen. Normale weerpalen en -sensoren 
zijn al langere tijd op de markt, maar een 
weerpaal voor een teler waar hij/zij iets mee kan 
én betaalbaar is, werden in de afgelopen jaren 
geïntroduceerd.  

Juiste moment 
Wat kan een teler er dan mee? Momenteel wordt 

het steeds belangrijker om op het juiste moment 

een bemesting, gewasbescherming of beregening 

uit te voeren. Sensoren ondersteunen in het bepalen 

van het juiste moment. In bepaalde gewassen 

(voornamelijk gras en graan) kan de temperatuursom 

een belangrijke graadmeter zijn om te schakelen bij 

bemesting. Voor het uitvoeren van een bespuiting 

met gewasbeschermingsmiddelen zijn doorgaans de 

temperatuur, RV en neerslag van groot belang. Dit 

geldt niet alleen voor het moment van uitvoering, 

Weerpalen
Wat kunnen we ermee?

De parameters, meetbaar met weerpalen, kunnen veel zeggen over ziektedruk zoals phytophthora.
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maar deze parameters kunnen ook veel zeggen over 

ziektedruk, bijvoorbeeld phytophthora of meeldauw. 

In combinatie met een BOS-systeem, kunnen 

bespuitingen effectiever worden ingezet, wat reductie 

van gewasbeschermingsmiddelen als resultaat heeft. 

Tevens kan de temperatuursom ook worden gebruikt 

om de opkomst van bepaalde insecten in de gaten te 

houden. Uit onderzoek weten we dat de trips in uien 

bij het bereiken van een bepaalde temperatuursom 

actief worden. Dit is dus het moment om proactief in 

het gewas te scouten en preventief te beschermen.  

Wat zijn de mogelijkheden? 
Voor het bepalen en meten van bovengenoemde 

parameters, hebben we inmiddels een aantal jaren 

ervaring met Sencrop en AgroExact. Het Sencrop 

weerstation is mobiel verplaatsbaar en is in eigendom 

van de teler zelf. De teler schaft deze aan en betaalt 

jaarlijks een abonnement. AgroExact heeft alleen een 

abonnement en zorgt dat er binnen een straal van 

1 kilometer van het bedrijf een weerpaal aanwezig 

is/komt. Beide systemen zijn in te lezen via een 

smartphone en ieder kan zijn eigen “waarschuwing”-

signalen instellen. Het standaard Sencrop weerstation 

meet neerslag, RV en temperatuur en is naar behoefte 

van de teler zelf uit te breiden. AgroExact meet 

dezelfde paratemers als een officieel KNMI-station, 

dus in ieder geval neerslag, RV en temperatuur, maar 

bijvoorbeeld ook windkracht en windrichting.

Onder de grond 
Naast het meten van parameters boven de grond, is 

het voor een goede groei ook belangrijk om in de 

bodem te meten. Dit wordt uiteraard al gedaan met 

behulp van grondmonsters, maar tegenwoordig zijn 

er ook mogelijkheden om de vochttoestand in de 

bodem te meten. Sensoren die dit meten, kunnen 

een teler ondersteunen om te bepalen wanneer 

en hoeveel er beregend moet worden. Doorgaans 

is een perceel niet egaal op gebied van grondsoort 

en dus vochthuishouding. Om op een betaalbare 

en praktische manier de vochthuishouding van 

een perceel weer te geven, heeft Farm21 een mooi 

systeem ontwikkeld. 

Vochttoestand meten 
Met Farm21 worden meerdere sensoren over 

Het Sencrop weerstation meet neerslag, RV en 
temperatuur en is mobiel verplaatsbaar.

Farm21 is een betaalbaar en praktisch systeem om 
de vochthuishouding weer te geven.

het perceel verspreid. Deze sensoren meten 

het bodemvocht op 3 dieptes: 0-10 cm, 10-20 

cm en 20-30 cm. Daarnaast wordt ook de RV, 

luchttemperatuur en bodemtemperatuur (10 cm) 

gemeten. De verschillen binnen het perceel bepalen 

het aantal sensoren dat nodig is. Doordat er meerdere 

sensoren op verschillende plekken staan, krijg je een 

betrouwbaar gemiddelde vochttoestand. Deze is 

goed bruikbaar in combinatie met de pF-curve, die 

vaak op en uitgebreid grondmonster staat. Hierdoor 

kan de benodigde gift beter afgestemd worden op de 

resterende veldcapaciteit.
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Familie van der Linde bestaat uit vader Wibo, 
moeder Arleta en zoons Kasper (10) en Marcel 
(6). Oorspronkelijk afkomstig uit Vierpolders 
te Voorne Putten waar vader en moeder van 
der Linde 25 koeien op een grupstal molken. 
Uiteindelijk zijn ze gebleven en houden ze nog 
schapen op dit bedrijf. In april 2006 begon Wibo 
met het melken van 40 koeien in Achthuizen op 
een bestaand bedrijf dat was gebouwd in 1995. 
Inmiddels is het bedrijf gegroeid naar 110 koeien 
en is het de bedoeling om begin juni twee robots 
in te zetten en door te groeien naar 130 koeien.  

Overstap maken 
Het huidige rollend jaargemiddelde is ruim 10.000 

liter. Wibo heeft diverse redenen om voor een 

automatisch melksysteem te kiezen. Onder andere 

de arbeidsverlichting en bovendien gaat de huidige 

melkput geen jarenlang meer mee en is dus op 

den duur aan vervanging toe. Daarnaast ziet hij het 

robotmelken ook als een stukje ambitie. Hij streeft 

naar betere resultaten (toename melkproductie en 

diergezondheid), dit ziet hij als een leuke uitdaging. 

“Ik kijk echt uit naar de overstap, omdat momenteel 

de bestaande twee krachtvoerboxen overbezet zijn en 

dit merkbaar is bij de verse koeien en de vaarzen”.

Goed op peil 
Het bouwplan bestaat uit 12 hectare snijmaïs en 

38 hectare grasland. Er is veel ruimte om grond te 

ruilen voor aardappelen, bieten en uien met twee 

buurman akkerbouwers. De gebruikte verhouding 

hierbij is 1,5 hectare voor maïsland en 2 hectare voor 

grasland. Ook is er afgesproken dat de af te voeren 

mest, afgenomen wordt door deze akkerbouwers in 

augustus. Dit is een mooie samenwerking voor beide 

partijen. De gewasopbrengsten zijn goed met ruim 

21 ton droge stof van het maïsland en 13 ton droge 

stof van het grasland. Mede door beregening hebben 

ze een goed resultaat in de maïsteelt. Zodoende is de 

ruwvoervoorraad goed op peil. Komende tijd gaat 

Wibo investeren in het verlengen van de sleufsilo’s 

om een hogere voersnelheid te verkrijgen en meer 

opslagruimte te hebben. 

Klaver voor meer eiwit 
Al in 2012 begon Wibo met de inzaai van rode klaver. 

“We hadden merkbaar meer opbrengst en eiwit, zeker 

tijdens de laatste drogere zomers”, volgens van der 

Linde. Op de percelen rondom de boerderij worden 

de koeien beweid, hier is de laatste keer geen klaver 

bij ingezaaid. De volgende keer wordt er wel klaver 

bij ingezaaid, door de grote tevredenheid van Wibo 

Thuis bij...
familie van der Linde
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over de percelen waar wel klaver staat. Daarentegen 

mislukte afgelopen najaar de inzaai van kruidenrijk 

grasland. Wibo is van plan dit komend jaar alsnog in 

te zaaien. De verwachting is dat het de gezondheid 

van het vee ten goede zal komen. 

Biologische beheersing 
Bovendien is Wibo dit seizoen gestart met biologische 

beheersing van vliegen. Door meerdere malen per 

jaar sluipwespen en roofvliegen in te zetten, worden 

de vliegen op een natuurlijke manier beheerst. Ze 

worden toegestuurd en dan uitgezet in de stallen 

en de strohokken. “Het is een experiment, maar bij 

de helft tot driekwart minder vliegen zou ik al erg 

tevreden zijn”, zegt Wibo. 

Van generatie op generatie 
Kasper en Marcel, de zonen van Wibo, hebben zo hun 

eigen project. Ze helpen mee met het opfokken en 

afmesten van twee Belgische Blauwe kruislingstieren 

die afgelopen winter verkocht zijn in vleespakketten. 

De stieren zijn gegroeid en afgemest met vleesveebrok 

Groei van AgruniekRijnvallei en hadden gemiddeld 

een slachtgewicht van 520 kg. Momenteel hebben 

de jongens vier schapen met lammeren onder hun 

toezicht.   

Duurzame energie 
Ook is familie van der Linde ondernemer in duurzame 

windenergie. Sinds 2009 zijn ze een traject gestart 

met vier grondeigenaren voor de ontwikkeling van 

een windmolenpark, waarbij een lange periode met 

veel overleg tussen alle betrokkenen en omwonenden 

volgde. Nu 11 jaar later is Wibo en zijn familie blij dat 

de bouw eindelijk is begonnen. 

Triple A fokken
Wibo insemineert zijn koeien zelf met een 

verscheidenheid aan stieren. Waaronder een wat 

oudere stier Prince uit Italië, Berico, Bart en Magister. 

Er wordt gefokt via het triple A-systeem, waarbij 

Wibo vooral waarde hecht aan harde klauwen en 

goed beenwerk. Ook vindt hij de fokwaarde voor de 

melkproductie erg belangrijk en moet deze minimaal 

400 kg zijn. Het grootste voordeel van triple A fokken 

noemt Wibo het fokken van compacte en complete 

koeien. Als voorbeeld noemt hij dat er geen hele 

grote of kleine vaarzen in zijn koppel zijn, doordat 

deze fokkerijmethode dit naar elkaar toe trekt. Het 

resultaat is een unanieme veestapel en complete koe.

Wibo, Arleta, Kasper en Marcel van der Linde bij hun koeien. Nu zijn het er 110, maar door de inzet van 
melkrobots willen ze doorgroeien naar 130 koeien.

Deelnemer droogstandproject 
Wibo heeft deelgenomen aan het droogstandsproject 

van Caroline en door aanbevelingen die daaruit 

voortkwamen, is er een krachtvoerbox aangeschaft 

voor de droge koeien om de opstartperiode te 

verbeteren. Ook kunnen via deze manier de vaarzen 

in de droogstandsgroep alvast leren om een box (met 

opsluithek) in te gaan en daar krachtvoer te eten. 

Dit zal het inmelken bij de melkrobot soepeler laten 

verlopen. (Lees op pagina 16 het verslag van het 

droogstandproject)
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De afgelopen maanden is als nooit tevoren gebleken hoe 
elementair ieders gezondheid is. Ook tijdens de graanoogst zullen 
we nog verschillende (persoonlijke) maatregelen moeten hanteren 
die we niet eerder kenden. Daarnaast willen we voor een aantal 
zaken aandacht vragen die met veiligheid en in het verlengde 
daarvan direct met gezondheid te maken hebben. 

Tip 1 
Hoewel de graanoogst één van de hoogtepunten van het jaar is, en op 

veel bedrijven door het hele gezin van wordt meegenoten, verzoeken we 

kinderen thuis te laten. Het is op onze bedrijven te gevaarlijk voor hen.  

Tip 2 
Voorkom overbelading en daarmee een morsing onderweg. Dat is niet 

alleen zonde van het kostbare product, maar ook een direct risico voor 

fietsers, brommers, motoren, en andere weggebruikers. Let bovendien 

op een goede afdichting van de achterklep. Voorkom bekeuringen.  

Tip 3 
Controleer de technische staat van het materieel nog eens extra. 

Kijk kritisch naar hydrauliekslangen, trekogen, scharnierpunten van 

achterklep en de kipper zelf. Mochten er hulpmaterialen nodig zijn voor 

de zekerheid (jute zakken, lijmtangen, enz.), zorg dan dat deze absoluut 

niet bij ons in de put terechtkomen. Een vastgelopen systeem bij onze 

loodsen veroorzaakt vertraging, kosten en is een hoog risico voor onze 

medewerkers. 

Tip 4 
Daarnaast verzoeken we je op onze terreinen voorzichtig en zo langzaam 

mogelijk te rijden. Als geen ander kennen wij de stress van de oogst, 

maar onderschat de remweg van met name een volle combinatie niet. 

Wanneer je na het storten van de put wegrijdt, overtuig jezelf dat de 

kipper in de laagste stand is teruggekomen. Wees in de buurt van of 

onder overkappingen alert op de beperkte hoogte. 

Tip 5 
Heb je een kipper met één of meer meesturende assen? Let dan goed 

op bij het wegrijden van de monsterbrug. Ieder jaar weer wordt op deze 

manier wel ergens een monsterbrug omvergereden of beschadigd. Onze 

collega’s moeten zonder enig risico een monster kunnen steken.

Wij rekenen ook dit jaar weer op jouw medewerking en vooral 

oplettendheid. Als je nog aanbevelingen hebt die wij misschien over het 

hoofd hebben gezien, dan horen wij het graag.

Vijf tips voor veiligheid tijdens de graanoogst

Wij wensen je een
goede, vlotte en vooral 

veilige oogst toe!
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Voorkom overbelading en daarmee een 

morsing onderweg. Dat is niet alleen 

zonde van het kostbare product, maar ook 

een direct risico voor fietsers, brommers, 

motoren, en andere weggebruikers.

OVERBELADING
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Maurice weet van aanpakken

Maurice Uijtdewilligen (45) uit Roosendaal heeft 
een akkerbouwbedrijf met meststieren. Hij neemt 
deel aan Bief Select, het kwaliteitskeurmerk voor 
rundvlees. Maurice heeft voornamelijk dieren 
van het ras Blonde d’Aquitaine. Op het eigen 
land teelt hij snijmaïs voor de stieren.  

Voor Maurice staat de gezondheid van zijn dieren 

voorop, omdat dit ook goede resultaten oplevert. 

Allereerst wordt gekeken hoeveel ruwvoer kan 

worden verbouwd op het eigen bedrijf, wat past en 

geschikt is voor de vleesveehouderij. Goed ruwvoer 

is de basis van het rantsoen. Dit wordt aangevuld 

met specifiek krachtvoer en eventueel nog met 

bijproducten. Als energierijk bijproduct voert Maurice, 

CornGold, een reststroom van de ethanolproductie,  

geplette tarwe en maïsmeel als droge grondstoffen. 

Maurice kan voldoende maïs telen in een gezonde en 

duurzame rotatie op zijn akkerbouwbedrijf.  

Complete plaatje 
Om goed ruwvoer te telen adviseert veehouderij 

specialist Ard, samen met zijn akkerbouwcollega, de 

keuze voor het maïsras, rijenbemesting met speciale 

maïsmeststoffen voor een goede beginontwikkeling 

en overige teeltmaatregelen alsook het oogstmoment. 

Waarbij haksellengte, de manier van inkuilen en 

toevoegmiddelen van invloed zijn op de benutbaarheid 

van het ruwvoer. Ard en zijn collega’s zijn ook druk met 

de teelt van veldbonen en voederbieten als nieuwe 

alternatieven. Het arbeidsplaatje en uiteindelijke saldo 

zijn de beperkende factoren op dit bedrijf om met 

deze gewassen ervaring op te doen. Bij alle adviezen 

hanteert CZAV het ‘Goed boeren, Goed beheren’ 

concept gebaseerd op Integrated Crop Management 

(ICM) principes die beantwoorden aan een vijftal 

uitgangspunten, waarbij zo min impact op mens, 

milieu en dier voorop staan.

Hittestress tegengaan  
Aanvullend op het ruwvoer, de bijproducten en 

grondstoffen wordt eiwitkernbrok Bief Select en 

vleesveestructuurbrok Maxima Biefselect gevoerd. 

In de zomer voert Maurice Buffer AR Uniek tegen 

hittestress en pensverzuring. Hiermee is het mogelijk 

de pens extra ondersteuning te geven. De voeders van 

Bij alle adviezen wordt 
ICM gehanteerd
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Voor Maurice staat de gezondheid van zijn dieren voorop. Door voldoende bewegingsruimte, vers stro en 
diervriendelijke stallen, kan hij zijn stieren volgens het Bief Select project houden.

AgruniekRijnvallei worden geproduceerd volgens het 

Zuiver Voer concept. Daarin zijn uitsluitend zuivere 

grondstoffen verwerkt. Daardoor krijgt het vee 

alleen grondstoffen binnen die goed verteerbaar en 

veilig zijn. Bovendien wordt bij iedere grondstof een 

bewerking op maat toegepast. Met als resultaat dat 

de voerstructuur perfect is om tot kwaliteitsvlees te 

komen.  

Goed rantsoen 
Ard van de Griend, vleesveehouderij specialist bij 

CZAV, begeleidt Maurice onder andere met rantsoen- 

en koppelberekeningen. Op basis van behaalde en 

gewenste technische resultaten wordt gewerkt aan 

een rendabel saldo. Ard is gespecialiseerd in voeding 

en heeft hij veel kennis van de voermarkt en de 

vleesveesector. Er wordt intensief samengewerkt 

met de specialisten van AgruniekRijnvallei, onze 

partner op gebied van veevoeding. Zij produceren 

het mengvoer wat wij adviseren. Een goed rantsoen 

en gezonde dieren zijn belangrijke voorwaarden voor 

goede resultaten.

Investeren in de toekomst 
Om het bedrijf verder te optimaliseren gaat Maurice 

één van zijn stallen verbouwen. Hij gaat van een 

roostervloer naar een strostal. Dieren op stro hebben 

immers minder last van poot- en klauwproblemen. 

Hiermee kan hij meer dieren volgens het Bief Select 

project houden. Voldoende bewegingsruimte, altijd 

vers stro en diervriendelijke stallen zijn voorwaarden 

bij het project. Het valt onder het 2 sterren Beter 

Leven keurmerk van de dierenbescherming. Zo krijgen 

de dieren meer ruimte en hebben de mogelijkheid om 

hun natuurlijke gedrag te uiten.
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Dunne fractie, een prima inzetbare meststof in 
de basis van veel teelten. De verhouding stikstof, 
fosfaat en kali kan meer mogelijkheden bieden 
voor toepassing van organische mest in het 
bouwplan. Dunne fractie ontstaat bij scheiding 
van drijfmest of digestaat. Voor een belangrijk 
deel wordt mestscheiden gemotiveerd om de 
mogelijkheid te creëren de dikke fractie te 
kunnen exporteren. Met het exporteren van de 
dikke fractie kan invulling worden gegeven aan 
de verwerkingsplicht van dierlijke mest. 
 

Samenstelling 
In de praktijk komen veel verschillende gehaltes 

stikstof, fosfaat en kali in dunne fractie voor. De 

methode die gebruikt wordt om mest te scheiden, 

alsmede de samenstelling van de drijfmest die wordt 

gescheiden, zorgen voor het verschil in gehaltes. 

Daarnaast zijn er ook mengsel van drijfmestsoorten, 

bijvoorbeeld een mineralenconcentraat met drijfmest, 

in de markt die een samenstelling stikstof en fosfaat 

hebben die overeenkomt met die van een dunne 

fractie. Het is belangrijk om te weten bij aankoop van 

dunne fractie wat je krijgt en wat je mag verwachten. 

Dunne fractie wordt veelal gescheiden buiten de 

periode van uitrijden en komt daardoor vanuit een 

tussenopslag, waarvan een redelijke inschatting 

van de samenstelling kan worden gemaakt. De 

beschikbaarheid van dunne fractie is dus afhankelijk 

van de reeds aanwezige voorraad in silo’s, beschikbaar 

voor jouw regio en nog voor een klein gedeelte wat 

er gedurende de periode van uitrijden nog bijgemaakt 

kan worden.  

Scheidingsmethoden
1. Zeefbandpers

Dunne fractie
Hoe zat het ook alweer?

Door een hoog gehalte aan stikstof 
en kali en een laag gehalte fosfaat, 
past dunne fractie goed in de teelt van 
granen.
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Bij een zeefbandpers komt er door wringing van mest 

op een geperforeerde band, die tussen drukrollen 

door loopt, een perswerking tot stand waardoor 

de dunne en de dikke fractie wordt gesplitst.Bij de 

input van varkensmest komen gehaltes tot stand van 

ongeveer 1.25 P en 5.5 N.

2. Zeefbandpers in combinatie met omgekeerde 

osmose (RO), kan mineralenconcentraat 

produceren 

Bij een zeefband in combinatie met RO wordt na de 

zeefband de dunne fractie nog verder uitgefilterd en 

opgesplitst in loosbaar water en een geconcentreerde 

dunne fractie, ook wel mineralen concentraat (MC) 

genoemd. Deze worden op de verwerkingslocatie 

meestal toegepast. De MC is een product dat onder 

mestcode 120 kan worden aangevoerd, waarbij de 

stikstof als kunstmest mag worden gerekend in de 

mineralenboekhouding. Wanneer de deze dunne 

fractie onder mestcode 41 wordt geleverd, telt deze in 

de aanvoernormen mee als dierlijke mest. Bij input van 

varkensmest komen gehaltes tot stand van ongeveer 

0.1 P en 7 N en 8.5 K. 

3. Schroefvijzel

Bij een schroefvijzelpers ontstaat er een wringing door 

een vijzel die wordt afgeknepen, daardoor krijg je dik 

en dun. Het is een scheiding die iets minder intensief 

is dan de voorgaande processen. Bij de input van 

varkensmest komen gehaltes tot stand van ongeveer 

2.5 P en 5.25 N. 

4. Centrifuge

Bij een centrifuge heeft men normaliter veel capaciteit 

en worden vaak grote mobiele machines ingezet. 

Deze soort machine scheidt door middel van een 

hoog toerental en de machine heeft een slingerende 

werking waardoor het gros van de zwevende delen 

(dikke fractie) wordt afgescheiden van de dunne 

fractie. Het is een scheidingsmethode die zeer 

intensief is met veel capaciteit. Bij de input van 

varkensmest komen gehaltes tot stand van ongeveer 

1.25 P en 5.5 N. 

We spreken in de bovenstaande beschrijvingen welke 

samenstellingen je ongeveer mag verwachten vanuit 

de toegepaste technieken. De instellingen van de 

machines maar ook de samenstelling van de input van 

de mest zijn medebepalend voor de gehalte die de 

dunne fractie bevat. In het zuidwesten wordt dunne 

fractie aangeboden van alle de hierboven genoemde 

scheidingsmethoden. 

(Bron tekst en afbeeldingen: Vakutrans) 

Bouwplan 
Zoals bekend zijn de fosfaatnormen per hectare 

niet ruim, gezien de onttrekking van een gemiddeld 

bouwplan. Door een hoog gehalte aan stikstof en 

kali en een laag gehalte fosfaat, kan dunne fractie 

zijn plek krijgen in teelten waarbij de fosfaatbehoefte 

beperkt is, zoals granen. Hiermee wordt op kosten 

bespaard in vergelijking met het gebruik van minerale 

kunstmest. Wanneer je dunne fractie vergelijkt met 

andere dierlijke mest toepassingen in het voorjaar 

met een hoger fosfaatgehalte, kan er met de inzet 

van dunne fractie meer ruimte gecreëerd worden 

voor de inzet van fosfaat in de behoeftige gewassen 

of voor de inzet van bijvoorbeeld vaste dierlijke mest, 

champost of compost, in het najaar. Een voordeel 

van dunne fractie is dat de gehaltes vaak redelijk op 

dezelfde lijn liggen.  
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Nieuwe gezichten

Manuel Nieuwdorp (24) is geboren en 
getogen in Kapelle waar hij nu nog steeds woont 
bij zijn ouders. Als tiener ging hij een handje 
helpen bij een fruitteeltbedrijf in de buurt. 
Sindsdien helpt hij nog steeds op zaterdagen en 
in vakanties. Hij is fruitteelt specialist bij CZAV en 
heeft op die manier van zijn passie zijn beroep 
gemaakt. 

Hoe ben je precies bij CZAV terechtgekomen?
“Ik vond het altijd superinteressant hoe chemische 

reacties werken in de boomgaard. Toen ben 

ik gaan kijken hoe ik dat kon combineren met 

fruitteelt. Daarom heb ik eerst zo’n 2,5 jaar op 

het laboratorium gewerkt bij een bedrijf dat 

gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt. Daar deed 

ik allerlei testen om die middelen te verbeteren. Via 

Ad Zuidweg hoorde ik dat ze iemand zochten als 

fruitteelt adviseur. Dat was voor mij een logische 

vervolgstap, want ik werk vanaf jongs af aan al bij 

een fruitteeltbedrijf. En daarnaast heb ik bij het 

laboratorium veel middelen ontwikkeld die fruittelers 

gebruiken. Nu geef ik advies aan fruittelers.”  

Dus eigenlijk is de cirkel rond… 
“Ja, dat kun je wel stellen. Het is wel grappig, want ik 

ben gisteren toevallig bij het fruitteeltbedrijf geweest 

om advies te geven. Afgelopen zaterdag was ik daar 

natuurlijk ook om te helpen. En nu kom ik er namens 

CZAV.”  

Kende je CZAV daarvoor al? 
“Ik ging weleens naar de gewasbeschermingsavonden 

van de fruitteelt. En ik kende CZAV ook al van de 

fruitteler waar ik eerder over sprak. Doordat hij klant 

is bij CZAV, kende ik de coöperatie al en had ik Ad ook 

al vaker gezien. Hij is adviseur daar en ik zat ook wel 

eens bij gesprekken, dus je kunt wel zeggen dat ik 

CZAV praktisch al heel mijn leven ken.”  

“...de appels en peren 
zien groeien. Ja, dat is 
voor mij iets waar ik van 

kan genieten”
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Hoe ziet jouw week eruit? 
“Ik loop nu met Ad en Bas mee en één dag in de week 

ga ik naar de CAF in Waardenburg. Omdat ik een 

scheikundige opleiding heb, kijk ik er op een andere 

manier tegenaan. Dus dan is het wel leuk om één 

dag in de week naar de CAF te gaan, want dan groeit 

daar mijn kennis voor het vakgebied enorm. Ik help 

mee met de proeven die ze daar uitvoeren. Zo zie ik 

wat de middelen onderling met elkaar doen en welke 

middelen het best werken. Dat kan ik meenemen in 

mijn advisering.” 

Hoe is de sfeer binnen jullie team? 
“De sfeer is onderling goed. Kijk, ze vinden het 

natuurlijk prachtig dat ze überhaupt iemand hebben 

gevonden, zeker omdat ik er op een hele ander 

manier in zit. Zij kunnen van mij leren en ik van hen. 

Bijvoorbeeld als telers het hebben over middelen 

bij elkaar mengen, dan gaan bij mij meteen mijn 

oren klapperen… Telers proberen natuurlijk zo veel 

mogelijk in een tank te mixen, om zo weinig mogelijk 

keren door de boomgaard te hoeven rijden, zodat 

ze eigenlijk met één bespuiting klaar zijn. Als ik dan 

zoiets hoor, dan denk ik: dat kan ongemerkt voor veel 

problemen zorgen.”

Dat is niet de bedoeling? 
“Nee, maar het gebeurt wel en soms heb je vanwege 

de tijdsdruk geen andere keuze.” 

Wat vind jij zo leuk aan de sector? 
“Ten eerste ben ik er natuurlijk mee opgegroeid, dus 

ik weet eigenlijk niet beter. Als je in de boomgaard 

bent, gewoon heel de sfeer daar is fijn. Lekker op je 

trekker door de boomgaard rijden en de appels en 

peren zien groeien aan de bomen. Ja, dat is voor mij 

iets waar ik van kan genieten.”  

Moeilijke vraag: appels of peren? 
“Tja.. Ik denk toch appels.” 

Waarom? 
“Haha, dat is echt een lastige vraag. Het zure van 

een appel vind ik altijd wel lekker. Peren vind ik net 

zo lekker hoor, maar als ik moet kiezen neem ik toch 

liever een appeltje.”  

Wanneer heb je een topdag gehad? 
“Eigenlijk was dat de afgelopen vier weken elke dag 

wel, want ik wilde natuurlijk graag iets met fruitteelt 

doen en nu zit ik er middenin. Elke dag leer ik zo 

ontzettend veel en krijg ik nieuwe indrukken.” 
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Witte of bruine eieren?
De afgelopen tijd zijn diverse onderzoeken gedaan naar de 
verschillen tussen witte en bruine eieren. Zo wordt er in de media 
regelmatig gesproken over de stelling: ‘Witte eieren zijn beter 
voor het milieu en klimaat’. Klopt deze stelling? CZAV zoekt het 
voor je uit! 

Toen scharreleieren voor het eerst in de schappen kwamen te liggen, 

waren deze bruin. Daardoor waren ze goed te onderscheiden van de 

klassieke, witte eieren. Tegenwoordig associëren mensen bruine eieren 

nog steeds met termen als ‘diervriendelijk’ en ‘milieubewust’, maar niets 

is minder waar.  

Uit een onderzoek van KU Leuven in samenwerking met het ILVO 

pluimveeloket blijkt dat de voederopname van bruine leghennen hoger is 

dan bij witte leghennen. Het eigewicht van bruine leghennen is gemiddeld 

gezien hoger dan van witte leghennen, maar dit wordt gecompenseerd 

door het hogere legpercentage van de witte hennen. Waardoor de witte 

leghennen uiteindelijk de hoogste eimassa (eigewicht x legpercentage) 

behalen. Tot slot hebben witte leghennen een lagere voederconversie. 

Ze hebben dus minder voedsel nodig om tot dezelfde eimassa te komen.  

We kunnen dus concluderen dat witte eieren inderdaad duurzamer 

zijn voor het milieu. De volgende uitdaging is het overtuigen van de 

supermarktketen en de consument.  

Met een lagere voedselconversie en een hogere eimassa leggen witte leghennen duurzamere eieren.
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WIST JE DAT...

...niet altijd witte kippen witte eieren en 

bruine kippen bruine eieren leggen? Het 

verschilt namelijk per ras. Meestal kun je 

aan de kleur van de oorlellen zien welke 

kleur eieren de kip gaat leggen. Een kip met 

rode oorlellen legt bruine eieren; een kip 

met witte oorlellen legt witte eieren. 
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Ary van Nieuwenhuyzen (53) uit Kruisland 
is een vaste bezoeker van de Open Dag CZAV/
Rusthoeve. Hij is akkerbouwer met zoals men dat 
noemt een traditioneel bouwplan: aardappelen, 
uien, bieten, tarwe en graszaad. Daarnaast 
kunnen telers hem kennen als voormalig CZAV 
ledenraadslid. Hij zat namelijk acht jaar in de 
ledenraad. Nu is hij nog steeds verbonden met 
CZAV, waar hij deelneemt aan de klankbordgroep 
‘kennis’. 

Ga je jaarlijks naar de Open Dag? 
“Normaal kom ik elk jaar naar de Open Dag van CZAV/

Rusthoeve. Dit jaar staat de Open Dag natuurlijk op 

losse schroeven. De gehele situatie maakt het allemaal 

lastig. Ik doe zelf nog een aantal bestuurlijke dingen 

en die hebben we uitgesteld, of althans gecanceld. Ik 

heb er toch een hard hoofd in. Ik denk dat als we té 

snel de teugels laten vieren, we snel terug bij af zijn.” 

Waarom ga je graag naar de Open Dag? 
“Ik pik er altijd een aantal rondgangen uit die voor 

mij interessant zijn, bijvoorbeeld uien of aardappelen. 

Naast de kennis die je vergaart tijdens de rondgangen 

en lezingen, zit het hem ook in het informele stuk. 

Je ziet mensen, je spreekt mensen. Ik zeg altijd: ‘Een 

vliegende kraai vangt altijd wat’. Je doet altijd wel 

kennis op. Als je een heel jaar lang op je boerderij 

zit, mis je volgens mij een hele boel kennis, die je zou 

kunnen opdoen. Daarom zijn dit soort evenementen 

juist belangrijk, maar dat geldt ook voor alle 

vergaderingen en bijeenkomsten. Je wordt altijd 

wijzer als je elkaar spreekt en ervaringen uitwisselt.”  

Waar zit de kracht van de Open Dag? 
“De kracht zit hem in het feit dat CZAV, in combinatie 

met Proefboerderij Rusthoeve, proeven weglegd 

op allerlei gebieden die vaak vanuit praktijkvragen 

komen. CZAV zit heel dicht op de boeren en 

Rusthoeve wil telersvragen behandelen. Dat is een 

mooie combinatie. Bij CZAV komen niet alleen 

adviseurs uit een boerenfamilie, maar ook bestuurders 

en de mensen die er werken zijn veelal boerenzonen 

en -dochters. Dat werkt, want dan heb snel en goede 

input vanuit de praktijk. Korte lijnen, waardoor je 

snel op iets kunt inspelen. Daarnaast denk ik dat 

het tijdstip ook een rol speelt. Dat klinkt gek, maar 

de Open Dag is altijd halverwege juni en dat is de 

tijd dat gemiddelde genomen een akkerbouwer de 

voorjaarspiek achter de rug heeft: zaaien, planten, etc. 

De gewassen zitten dan in de groeifase en daardoor 

is er iets minder werk. Plus, het is ver voor de oogst.” 

“Je wordt altijd wijzer...”
Interview met Ary van Nieuwenhuyzen

*Dit interview werd afgenomen op 15 april 2020
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“Om tot goede resultaten te komen, op het eigen 
bedrijf, moet je streven naar topopbrengsten van een 

goede kwaliteit”

Wat zou je graag anders zien? 
“Liefst zou ik zien dat er alleen onafhankelijke en 

objectieve informatie verstrekt werd. Nu is het 

een combinatie van onafhankelijke informatie en 

‘gekleurde’ informatie. Soms krijg je een commercieel 

verhaal te horen en daar moet je wel goed weten uit 

te filteren wat relevant is voor jou en wat niet.”  

Wat overigens wel goed is, is dat de veldproeven van 

fabrikanten worden aangelegd door Proefboerderij 

Rusthoeve. De uitkomsten komen dus rechtstreeks van 

Rusthoeve en die beoordelen ze ook. Als fabrikanten 

zelf met informatie komen, moet je altijd goed weten 

te filteren. En dat is juist de opdracht voor CZAV om 

er bovenop te zitten en onafhankelijk en objectief te 

informeren.” 

Kennis vergaren is heel belangrijk voor jou… 
“Ja, dat vind ik zeker belangrijk. Zo’n Open Dag… 

Stel dat ik daar naartoe ga en ik hoor en zie allemaal 

nieuwe dingen. Dat betekent dat ik heel slecht op 

de hoogte ben. Het is eigenlijk een aanvulling op, 

want je pikt er altijd wel iets op… Ik maak ook altijd 

notities van dingen waarvan ik denk, dat moet ik 

toch onthouden en verder uitzoeken. En dat geldt 

ook voor de teeltavonden in de winter, dat is eigenlijk 

hetzelfde. Er zijn altijd nieuwigheidjes en dingen die je 

nog niet wist en die pik je daar op en dat is met zo’n 

Open Dag ook. Dus ik vind het zeker belangrijk om 

kennis op te doen.” 

Hoe zet jij die kennis in? 
“Om tot goede resultaten te komen, op het eigen 

bedrijf, moet je streven naar topopbrengsten van 

een goede kwaliteit. Daar moet je eigenlijk altijd 

naar streven, welk vak je ook beoefent. Permanente 

kennis verwerven is daarin een belangrijke factor, 

dat geldt voor iedereen en zeker in de landbouw. Ik 

merk dat veel collega’s, of een aantal collega’s, alleen 

maar willen groeien… Dat snap ik ook, want stilstand 

betekent op termijn verdwijnen. Maar heel veel 

mensen zoeken het in schaalgrootte. En dan vraag ik 

me altijd af: ‘Heb je op de hectares die je hebt, het 

maximale eruit weten te halen? Oftewel heb je ieder 

jaar 11 ton tarwe? Of 100 ton bieten met 17 of 18% 

suiker? 60 ton netto consumptieaardappelen? Of blijf 

je steken?’. Dus wat ik wil zeggen, mensen zijn heel 

erg op zoek naar groot, terwijl datgene wat ze doen 

misschien nog wel beter kan. Ik probeer met mijn 

bedrijf altijd het maximale eruit te halen. Ik zeg niet 

dat het altijd lukt, maar dat moet wel altijd je streven 

zijn. En daardoor is kennisoverdracht van CZAV, door 

de Open Dag, winterlezingen of een adviseur op het 

erf, superbelangrijk.” 
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Zuiver Voer 
De mengvoeders van AgruniekRijnvallei (AR) zijn 

uniek door de individuele, aparte bewerking 

van grondstoffen. Gerst, tarwe en maïs worden 

bijvoorbeeld minder gemalen en meer geplet, 

waardoor structuur behouden blijft en de vertering 

geleidelijk verloopt. Dit betekent een optimale 

vertering, verhoogde gezondheid van het vee en 

een hogere levensproductie. Deze techniek wordt 

zowel bij pluimveevoer als rundveevoer toegepast. 

Daarnaast worden de mengvoeders gecontroleerd 

door de onafhankelijke organisatie VoederWaarde.nl. 

Hierbij staan de volgende uitgangspunten centraal:

 

• Openheid receptuur en samenstelling voor de 

afnemer 

• Garantie van voederwaarde (berekende waarde 

wordt gegarandeerd). De basis daarvoor is de 

grondstofwaarde met bijbehorende rekenregels 

van instituut en onderzoekscentrum Schothorst 

te Lelystad.  

• Garantie door uitvoeren van externe audits en 

controles “VoederWaarde.nl inside” 

Toevoegingen 
Door flexibiliteit biedt AR de mogelijkheid om een 

groot scala aan toevoegingen toe te passen in het 

mengvoer. Hieronder een aantal soorten met de 

eigenschappen: 

Op de hoogte over de veehouderij

Soorten Eigenschappen

Gisten

betere vertering van ruwvoer 

en daardoor verhoging van de 

weerstand

Gistcelwanden

snellere binding van 

pathogenen (ziekteverwekkers) 

in de bloedbaan door een 

reactie in het immuunsysteem

Crina protect enzym

betere benutting van 

(onbestendig) eiwit in de pens, 

waardoor verliezen worden 

beperkt 
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Voorkom pensverzuring 
In warmere zomerperiodes wordt veel gebruikgemaakt 

van Buffer AR Uniek. Een product op basis van 

natriumbicarbonaat en andere calciumbronnen, 

zoals zeeschelpenkalk.  Deze bieden een langdurige 

bufferende werking, waardoor pensverzuring wordt 

voorkomen. Tevens bevat Buffer AR Uniek ook gisten, 

antioxidanten en een mycotoxinebinder.  

Ook voor de biologische rundvee-, geiten- en 

schapenhouderij zijn verscheidene toevoegingen 

verkrijgbaar, zoals extra vitamine E en selenium 

supplement voor ondersteuning van de 

vruchtbaarheid. 

Door onderzoeksprogramma Genomics van CRV is versnelling en vooruitgang in de fokkerij bewerkstelligd.

Waarom is kaas van weidegang 
lekkerder dan kaas van een 

winter- of stalrantsoen? 

Ook hierin speelt de Bètacaroteen uit het 

groene gras een belangrijke rol wat kleur 

en smaak betreft. Wat ook meespeelt zijn 

de gezonde onverzadigde vetzuren (onder 

andere Linolzuur en Linoleenzuur), die vers 

gras bevatten en die boter en kaas extra 

smeuïg maken. In de winterperiode wordt het 

gebrek aan vers gras gecompenseerd door 

de toevoeging van onder andere lijnzaad in 

het mengvoer. Daarom is graskaas, kaas die 

gemaakt wordt van melk van koeien die voor 

het eerst in het jaar weer gras eten, ook zo 

lekker!

Fokkerij 
Nederland is al decennia vooruitstrevend op het 

gebied van fokken. Zowel in de pluimvee-, varkens- 

en rundveehouderij. Een mooi voorbeeld is het 

onderzoeksprogramma Genomics van Coöperatie 

Rundveeverbetering (CRV), waarbij door middel 

van DNA-onderzoek een enorme versnelling en 

vooruitgang in de fokkerij is bewerkstelligd. 

Met een statistisch programma wordt bepaald wat 

de gemiddelde genomic fokwaarde van een dier is. 

Dat doet het programma op basis van de stamboom, 

een DNA-monster, de referentiepopulatie en het 

merkereffect. Hierdoor kan een verwachtingswaarde 

voor de toekomst worden vastgesteld. 
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Facelia is een 
uitstekende waardplant 
om in de paden van de 
spuitsporen te zaaien.

Vraag en antwoord
Wat zijn bankerplants? 
Een bankerplant is een waardplant. Als er meerdere bankerplants gezaaid 

worden, spreken we over een bankerfield. Dit zijn bloemenranden die 

zich in plaats van aan de rand van het veld, zich in het veld bevinden 

op de paden van de spuitsporen. De bankerplants trekken natuurlijke 

vijanden aan die onder andere trips in uien beheersen. 

Doordat de bankerplants doorheen het veld liggen, kunnen de 

natuurlijke vijanden zich verplaatsen in het gewas, in tegenstelling tot 

de akkerranden waarbij de natuurlijke vijanden zich voornamelijk aan de 

rand van het gewas verplaatsen. Met name de gaasvlieg en zweefvlieg 

worden regelmatig in deze bankerfields waargenomen. 

Is de dooierkleur van eieren te beïnvloeden? 
Ja, bij AR is speciaal kippenvoer te 

verkrijgen, waarmee de dooier geel 

kleurt of juist extra donker. Dit wordt 

gedaan door het toevoegen van onder 

andere luzerne wat Bètacaroteen bevat. 

Deze toevoeging dient als kleurstof 

voor de dooier. Sommige mensen en 

bepaalde landen (waaronder Duitsland) 

hebben de voorkeur voor een donkere 

dooier in het ei. 

Welke bijen komen op een insectenhotel af? 
De bijen en wespen die in deze hotels wonen zijn solitair, dat betekent 

dat ze niet uit een heel nest bijen of wespen komen, maar dat ze zelf hun 

eigen nest bouwen en dit vullen met nectar en stuifmeel. Ze kennen geen 

sociale levenswijze net als bij honingbijen.  

Solitaire bijen zijn niet “getraind” om dit voor iemand anders te doen en 

dus moeten ze hun nest als het ware verdedigen. Daarom zijn deze bijen 

en wespen heel rustig. 
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Heb jij ook een dringende vraag voor onze 

adviseurs of juist voor de binnendienst? 

Stuur deze naar communicatie@czav.nl en 

wie weet wordt jouw vraag in de volgende 

Actueel behandeld!

VRAAGJE?



Pootgoed: virusbeheersing 

In 2018 en 2019 hebben we te maken gehad met 

een extreme luizendruk in de teelt van pootgoed. 

Dit resulteerde in een hoog verlagingspercentage 

afgelopen najaar. Seizoen 2020 zijn we begonnen 

met uitgangsmateriaal wat op veel plekken een 

bron kan zijn voor verdere verspreiding van virussen. 

Daarnaast is er door de zachte winter meer 

aardappelopslag aanwezig, wat het virus bij zich kan 

dragen. Luizen zullen afgelopen winter makkelijker 

overleefd hebben.  Al met al zaak om gedurende het 

seizoen erg kort op de beheersing van het virus te 

zitten. Dat start met de virusbronnen te verwijderen. 

Qua chemische maatregelen doen wij al een aantal 

jaren proeven in samenwerking met CropSolutions 

naar virusbeheersing in pootgoed. Hierin zien we dat 

minerale olie de basis is, de extra inzet van systemische 

luizendoders een positieve bijdrage heeft en dat Plant 

Care (pepermuntolie) een pyretroïde kan vervangen. 

Ook dit seizoen beproeven wij weer verschillende 

strategieën.

Cichorei: onkruidbeheersing 

De onkruidbeheersing loopt op z’n eind in de 

cichoreiteelt. We zien steeds meer aandacht voor 

mechanische onkruidbeheersing in deze teelt. In 

CZAV kort



49

beperkte mate gedwongen door een middelenpakket 

wat onder druk staat, maar ook vanwege de beperkte 

selectiviteit van veel gebruikte herbiciden.  

CZAV doet samen met haar telers veel ervaring op 

op het gebied van mechanische onkruidbeheersing, 

eventueel in combinatie met chemie. Ook dit voorjaar 

zien we met vollevelds eggen en schoffelen hele 

nette resultaten. De kracht van het eggen ligt in het 

herhaaldelijk toepassen op dezelfde werkdiepte om 

daarmee het onkruid in de toplaag ‘uit te roeien’. In 

combinatie met schoffelen is een rijenbespuiting met 

Kerb Flo van groot belang om de onkruiddruk op de 

rij te verlagen. Daarnaast blijkt de grote toegevoegde 

waarde van cameragestuurde schoffelmachines in de 

praktijk. Met deze techniek kan nog korter op het rijtje 

geschoffeld worden. Daarmee kan de ongeschoffelde 

oppervlakte worden gehalveerd. 

Loofgezondheid 
Voor nu is het vooral belangrijk het loof van de cichorei 

gezond te houden en daarmee de opbrengstpotentie 

zo goed mogelijk te behouden. Onder andere 

echte meeldauw kan nog voor een behoorlijke 

opbrengstderving zorgen. Blijf daarom jouw percelen 

met enige regelmaat controleren op deze en andere 

bladziektes. Naast de inzet van fungiciden geeft 

ook bladvoeding een ondersteunend effect op de 

loofgezondheid. 

CZAV onderzoekt strokenteelt  

CZAV, Cosun en akkerbouwer Eugène van den 

Eijnden zijn het project Natuurakker gestart, waarin 

de haalbaarheid van strokenteelt wordt onderzocht. 

Op het perceel in Steenbergen wordt 7 jaar lang 

strokenteelt onder de loep genomen. Deze teeltmanier 

is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook 

wordt de bodemvruchtbaarheid verbeterd.

Op de Natuurakker worden in totaal tien gewassen 

geteeld met ieder stroken van zes meter breed. 

Deze breedte is bewust afgestemd op de huidige 

standaardisering van machines. Aan de andere kant 

zijn de stroken zo ingericht dat natuurlijke vijanden 

kunnen overspringen van strook naar strook en 

plaaginsecten andersom worden tegengehouden. 

Op de stroken liggen traditionele gewassen als 

suikerbieten, cichorei en aardappelen. Maar ook 

minder traditionele gewassen als kapucijners, rogge 

en zomertarwe. Daartussen worden bloemstroken 

ingezaaid om onder andere de bestuiversfauna aan te 

trekken.

Kort nieuws GZP 

Het inzaaien van winter- en zomergranen is dit jaar 

moeizaam verlopen. Door het natte najaar is slechts 

zo’n 85% van het geplande wintertarweareaal 

uitgezaaid. Het zaaien van de zomergranen is pas erg 

laat op gang gekomen door het aanhoudende natte 

winterweer. Tweede helft maart is op grote schaal 

zomertarwe en zomergerst gezaaid. Door de natte 

winter en het zeer scherp drogende voorjaar vertonen 

de granen een groeiachterstand. De Nederlandse 

situatie is vergelijkbaar met grote delen van West-

Europa. In het Zwarte Zeegebied en delen van Rusland 

is de winter en het voorjaar juist zeer droog verlopen, 

waardoor de opbrengstverwachtingen in die gebieden 

naar beneden zijn bijgesteld. Op deze berichten stond 

de tarwemarkt in april op een redelijk hoog niveau. 

Grote onzekerheid is echter hoe de vraag zich als 

gevolg van de coronacrisis zal ontwikkelen. De prijzen 

van (brouw)gerst zijn helaas een stuk lager. Er is veel 

zomergerst gezaaid, omdat op veel plaatsen de uitzaai 

van wintertarwe niet is gelukt. De bierconsumptie 

heeft echter een flink knauw gekregen doordat 

uitgaansgelegenheden, festivals, cafés en restaurants 

gesloten zijn.

Bloembollen: Ieder seizoen is anders 

Plantseizoen 2019 is bij de tulpen met vertraging 

gestart door veel neerslag. Niet overal is het gelukt 

om een egaal plantbed te krijgen. Vanaf april werd 

het droog en stonden de haspels weer in het veld. 

2020 zal niet herinnerd worden om het bijzondere 

voorjaar, maar om het coronavirus. Dit heeft een 

groot effect op de bloemensector. Afzet en prijs 

zakten in elkaar door gebrek aan export. Het is voor 

velen een onzekere tijd en de vraag blijft wanneer de 

markt weer zal herstellen. 

De tulpenoogst staat weer voor de deur. Wellicht is 

het goed om bedrijfsspecifiek te bekijken wat voor 

jouw bedrijf de beste opties zijn.  

In het project Natuurakker wordt strokenteelt 
onderzocht.



Vragen die daarbij gesteld zouden kunnen worden 

zijn: 

• Welke kosten ga je wel of niet maken? 

• Wat wordt het gewenst areaal om te planten 

najaar 2020? 

• Partijen met hogere percentages TVX of fusarium 

beheersen? 

• Mindere cultivars beheersen? 

Momenteel lopen er op meerdere plaatsen in 

Nederland onderzoeken naar tulpen onder strodek. 

Dit is met name gericht op het beperken van fusarium 

door een stabiele temperatuur en vochttoestand. Deze 

verschillen meten we met de bodemsensor Farm21. 

Tot zover stemt het resultaat ons positief. Zodra er na 

de oogst resultaten zijn, komen we hier op terug. 

Sorghum in een notendop 

Sorghum is familie van maïs (grasachtige met dikkere 

stengel). Sorghum heeft een grote wortelpruik. Bij 

droogte zorgt de diepgaande wortel voor efficiënte 

wateropname en ook is de plant in staat de verdamping 

laag te houden. De plant heeft een efficiënte 

voedingsopname, vooral via de wortels, en is hierdoor 

economisch in het gebruik van meststoffen. Specifiek 

is de relatief hoge biomassa zelfs op marginale, droge 

en zilte gronden. Sorghum geeft qua voederwaarde 

zeer veel structuur/pensprik. Met sorghum in het 

rantsoen, is er vaak geen andere structuurbron 

meer nodig (hooi/stro). Ook zit er iets meer eiwit 

in dan in maïs. Het zetmeelgehalte van graantypes 

kan, bij gunstige groeiomstandigheden, oplopen tot 

400 gram zetmeel per kg. Het zetmeelgehalte van 

structuurtypes ligt iets lager, maar deze structuurtypes 

hebben nog meer structuurwaarde en sterke vezels. 

Het suikergehalte van sorghum is vrij hoog, waardoor 

het voer zeer smakelijk is voor rundvee en geiten.

 

Nieuwe laadlocatie 

AgriSnellaad is weer een locatie rijker. Bij Hofstede 

de Stelhoeve is een nieuwe AgriSnellaadlocatie 

gerealiseerd. De Stelhoeve is een kleinschalig 

recreatiepark aan de Oosterschelde. Jouw elektrische 

auto kan opgeladen worden met 100% duurzame 

Zeeuwse Energie van Zeeuwind. Ons gezamenlijk 

doel is het gebruik van duurzame energie, zoals zon 

en wind te bevorderen en daarmee bij te dragen aan 

een leefbare omgeving. Waar moet volgens jou de 

volgende laadpaal komen? Laat een suggestie achter 

op www.agrisnellaad.nl. Misschien realiseren wij hier 

binnenkort een nieuwe laadlocatie.

Uitdagende schimmels in spruiten 

Al jaren leveren schimmels in de teelt van spruitkool 

geen grote zorgen op. Het is niet zo dat ze afwezig 

zijn, maar we beschikken al die tijd over goede 

gewasbeschermingsmiddelen. Nu Folio Gold vanaf 20 

mei 2020 niet meer toegelaten is, zijn we een sterk 

middel kwijt op het gebied van witte roest en valse 

meeldauw.  

De teeltzekerheid op het vlak van schimmels krijgt 

hiermee een flinke klap. Folio Gold was zowel curatief 

als preventief voor witte roest en valse meeldauw. 

Naast deze werking had het middel ook een vaste 

waarde in de beheersing van Light Leaf Spot (LLS) en 

heeft het een gunstig effect op het uitstalleven.  

Zonder Folio Gold zijn we aangewezen op 

preventieve middelen om schimmels te beheersen. 

Bij geïntegreerd telen is het dan ook van belang om 

de voorvrucht goed af te stemmen met de teelt van 

spruiten die er na volgt. Wat ook zeker van belang 

is, is dat de groenbemester die er wellicht voor staat, 

niet van de kruisbloemige is. Daarnaast is ons CZAV 

Spruitkoolteam dan ook druk bezig om het moment 

van timing goed af stemmen. Zo is afgelopen voorjaar 

ervaring opgedaan met signaleringsplanten, die net 

als spruiten ook witte roest kunnen krijgen. Hiermee 

wordt het startmoment van preventieve bespuitingen 

zo precies mogelijk afgestemd. 

Al een aantal jaren doen we uitgebreid proeven met 

verschillende schema’s op schimmels in spruiten. 

Ook nemen wij hier onze plantversterkers en 

bladmeststoffen in mee om ervaringen op te 

doen. Zo onderzoeken we wat deze kunnen om 

spruitkoolgewassen weerbaarder te maken. 

Vragen over de 

schimmelbeheersing 

in spruitkool? Het 

Spruitkoolteam 

staat voor je klaar!
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Puzzel mee en maak kans op een insectenhotel! 
Stuur een e-mail met de oplossing onder vermelding van naam en adres naar communicatie@czav.nl. 

Zend de oplossing in vóór 1 juli 2020. In de volgende editie maken wij de winnaar bekend.

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht. Over de 

uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs is 

niet inwisselbaar voor geld of een ander artikel.  
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