Kostprijsverlaging is hét Pure Graze-pluspunt

‘Voorjaarskalvend
nog een brug te ver’
Dat het regent terwijl ze buiten door het gras struinen, deert de
deelnemers aan de Pure Graze-studieclub allerminst. Buitenmensen zijn
ze dan ook zeker. Ze overwegen immers om hun koeien zoveel mogelijk
te laten grazen en vijf keer per dag de wei in te gaan om de draad te
verzetten, als onderdeel van de bijzondere bedrijfsmethode. Na de
cijferbrij die vanochtend is doorgespit, is het buitje wel verfrissend.
Ze zijn er nog niet zeker van of ze
overstappen op het ‘Natuurlijk Werken’systeem van Pure Graze, de zes deelnemers
die zes keer in Groningen bijeenkomen om
zich erop te oriënteren. Alleen Chris, met 26
jaar de jongste van het stel, is er uit. Hij gaat
het doen. De eerste praktische stappen zijn al
gezet: zijn koeien gaan stripgrazen en door de
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hele huiskavel zijn tyleenslangen gelegd om
de watervoorziening op peil te brengen.
„Die watervoorziening is één van de
belangrijkste aandachtspunten bij Pure
Graze”, start cursusleider Peter de ochtend
met een kleine terugblik op de vorige
bijeenkomst. Een paar keer per dag krijgen
de koeien namelijk een nieuw stukje wei,

waarbij ook een achterdraad opschuift zodat
ze niet het ‘oude’ stuk opnieuw betrappen.
Een waterbak op wielen en veel tyleenslangen
of een watertank met lange drinkgoten
eraan, bieden uitkomst. „Koeien hebben een
panische angst voor dorst, ze durven niet
goed weg bij de waterbak. Wij willen dat ze
18 kilo drogestof aan vers gras opnemen. Dat

Studieclub
„Voor Pure Graze zijn
de koeien hier te laat
uitgeschaard. Het
gras is nog maar in
1-blad stadium, dus de
hergroei duurt lang”,
vertelt Peter Takens de
deelnemers.

Tekst: José Bongen
Beeld: Susan Rexwinkel

Kostprijsverschillen
Rijpmaʼs volledige berekening over de kostprijsverschillen tussen Summerfeeding
en Pure Graze is te vinden in het dossier Melkvee Magazine op www.melkvee.nl

betekent dat ze moeten vreten of herkauwen
en geen tijd hebben om rond een waterbak
te lummelen. Dus moeten we de bak dicht
bij de koe houden.” Ook goede kavelpaden
zijn essentieel, bleek tijdens de vorige
samenkomst. Bij slecht weer loopt weidegang
niet zozeer spaak omdat de weide zelf
vertrapt wordt, maar omdat de paden er naar
toe te slecht worden, is de ervaring.

Kostprijsvoordeel
De bijeenkomst van vandaag behandelt de
kosten van maaien versus beweiden, waarbij
het principe van Pure Graze al snel duidelijk
wordt. Door alle koeien in het voorjaar
te laten afkalven, is hun energiebehoefte
afgestemd op het natuurlijke voeraanbod.
Als ze net zijn gekalfd, kunnen ze buiten
volop energierijk voer halen. Als in het najaar
de graskwaliteit afneemt, neemt ook de
energiebehoefte af. ’s Winters staat de koppel
droog en is een sobere kuil dus voldoende.
Door zoveel mogelijk gras rechtstreeks
om te zetten in melk en maar weinig
kuil te gebruiken, wordt flink bespaard
op de kostprijs, berekent spreker en
gepensioneerd accountant Jappie Rijpma. De
bedrijfsgegevens en kostprijzen van gastheer
Marius de With worden erbij gepakt en in een
Excel-berekening gezet.
Bij Pure Graze zou hij genoeg hebben aan
anderhalve snede inkuilen (totaal 2.314 kg
droge stof per koe voor 5 maanden). Zou hij
Summer Feeding toepassen, dan maaide hij
het gras vijf keer. In het eerste geval komt hij
uit op jaarlijks 1.479 euro bruto kosten per
hectare en in het tweede geval op 2.344 euro.
Uitgaande van 30,5 hectare scheelt dat dus
zo ruim 26.000 euro per jaar. Dat komt vooral
door minder bemestingkosten (de koeien
brengen de mest immers zelfs weg), minder
inkuilkosten en minder eigen trekkerkosten.
De arbeidsuren blijven echter wel hetzelfde: er
is minder trekkerwerk, maar meer ‘handwerk’
in de wei.
Dat Summer Feeding meer bewerkingskosten
met zich mee brengt is logisch, reageert
Martin Wiersema. „Maar hoeveel scheelt Pure
Graze dan met ‘gewoon’ beweiden? En welk
verschil maakt een volledig voorjaarskalvende
koppel ten opzichte van 25 procent kalvend
in het najaar?” Rijpma belooft het voor
de volgende bijeenkomst per deelnemer
uit te rekenen. Wel kan hij al vertellen dat
er ten opzichte van elk weidesysteem een
kostprijsverlaging ontstaat.

Voorjaarskalvend
De reden dat Martin wil weten of een
voorjaarskalvende koppel nu echt
zoveel verschil maakt, is omdat hij zijn
melk biologisch produceert. „Bij ons

brengt wintermelk 8,5 cent meer op
dan in het voorjaar. Ik ben bang dat een
voorjaarskalvende koppel dus niet uit kan.”
Niet alleen Martin heeft twijfels bij een
voorjaarskalvende koppel, ook de andere
deelnemers blijken te aarzelen. Over de
Pure Graze-beweidingstechniek van dag en
nacht naar buiten, elke paar uur een nieuw
stuk en bij langer gras inscharen, zijn ze
allemaal enthousiast. De koeien doen zelf
het werk, er zijn minder bewerkingskosten
en de bodemgezondheid en de grasgroei
worden verbeterd. „Een perfecte methode”,
verwoord Martin het zelfs. „Maar is een
voorjaarskalvende koppel echt nodig?” wil
Chris weten.
„Wel als je de maximale saldobesparing
wilt”, luidt Peters antwoord. „Je benut dan
met name het voorjaars- en zomergras veel
beter. Je haalt meer droge stof met een
hogere kVEM van een hectare en zet het
zonder tussenkosten rechtstreeks om in
melk. Daarnaast hoeft je kuil niet zo’n hoge
kwaliteit te hebben en hoef je in de winter
minder structuurbronnen aan te voeren.”
Martin lacht: „Het is inderdaad wel lekker dat
het geld voor het meigras al een maand later
op je rekening staat en je er niet op hoeft te
wachten tot december.”
Stel dat een deel van je koppel
hoogproductief is in de winter, dan moet je
toch weer meer en betere kwaliteit inkuilen,
vervolgt Peter. Bovendien gaat door meer
inkuilen je gras korter de winter in en mis je in
het voorjaar een snelle groeistart. Dus wordt
het weer lastiger met weiden. Pure Graze is
dan ook niet alleen een weidesysteem, maar
een compleet bedrijfssysteem waar intensief
grazen deel van uitmaakt, benadrukt hij.

Arbeid
Met name arbeidsbelasting blijkt de reden
dat het voorjaarskalven wat huiverig wordt
benaderd. Chris: „Een vlak afkalfpatroon is
toch juist goedkoop, omdat je nergens pieken
hebt qua arbeid of onderdak?”
Harry kan uit ervaring antwoorden, aangezien
zijn koppel voor 75 procent afkalft in het
najaar. „Het lijkt me juist wel makkelijk. De
kalveren lopen in twee leeftijdsgroepen. Dat
is handig met bijvoorbeeld beweiden, voeren
en gezondheidsbehandelingen. Ze hebben
allemaal hetzelfde nodig. Bovendien zou je bij
een afkalfpiek wat hulp kunnen inschakelen,
terwijl je het werk de rest van het jaar dan
makkelijk zelf aankunt.”
Huidige Pure Grazers vinden vooral de
overgangsfase lastig, vertelt Peter. „Als een
paar koeien nog in een ander ritme zitten,
moet je steeds uitzonderingen maken. Maar
als ze allemaal gelijk op gaan, kun je je
concentreren op één taak: je bent een tijd

alleen bezig met afkalven, of insemineren

Chris Greving
Ter Apelkanaal, 140 koeien,
45 hectare beweidbaar
„Melkprijs wordt niet
hoger, dus we moeten naar
kostprijsverlaging.”

Harry Luring
Onstwedde, 95 koeien,
33 hectare beweidbaar
„Hogere grasopbrengst en
beter bodemleven, maar wel
veel werk.”

Marius de With
Marum, 70 koeien,
30,5 hectare beweidbaar
„Door meer beweiding betere
bodem, maar dit is wel een
grote stap.”

Martijn van Middelaar
Hooghalen, 60 koeien,
21 hectare beweidbaar
„Duurzaam en natuurlijk
werken zonder grote
investeringen.”

Martin Wiersema
Winsum, 60 koeien,
40 hectare beweidbaar
„Ik heb weinig goed gras, dus
wil ik daar veel uithalen.”

Sjors Ketelaar
Eén, 75 koeien,
34 hectare beweidbaar
„Sinds ik in langer gras
inschaar, eten ze binnen
minder.”
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of droogzetten. Je hoeft niet honderd dingen
tegelijk te doen en verschillende rantsoenen
samen te stellen.”
Qua huisvesting voor de kalveren wordt vaak
tijdelijk een werktuigenloods omgebouwd
met losse hekjes, legt mede-cursusleider Harm
de Vries uit. Na een paar weken zijn de meeste
kalfjes toch al weer weg. „Je moet zeker niet
te veel jongvee aanhouden: je wilt immers
zoveel mogelijk gras omzetten in melk.”

Maaien
Als de mannen na een uur van berekeningen
en theorie de wei in gaan, wordt het
enthousiasme over Pure Graze zichtbaar. Er
wordt gekeken, gevoeld en zelfs geroken aan
het lange, bloeiende gras dat De With heeft
laten staan voor een maaisnede.
„Stel dat we nu al Pure Graze zouden
toepassen, zouden we dit gras dan inderdaad
moeten maaien of zouden de koeien hier
nog in kunnen?”, wil een van de deelnemers
weten. Met grote passen loopt Peter met
een graslandhoogtemeter rond: zeker 3.600
kilogram droge stof staat er. Om te weiden
is dat op het randje, concludeert hij. „Het
mooiste is om in te scharen rond de 3.000 kg.
Als je dat hier nog zou willen, moet je zorgen
dat de koeien heel dicht op elkaar blijven.
Anders wordt het een bende. Bovendien
zullen ze het slecht vreten omdat het bloeit.
De kunst van Pure Graze is genoeg gras te
creëren en dat zo lang mogelijk smakelijk te
houden.”
Door in relatief lang gras uit te scharen,
ondervindt het gras minder stress en gaat
het minder snel bloeien. De bodem is beter

beschut, er blijft meer warmte en er is een
betere beworteling en bodemleven. Toch is
deze weide niet uit stress gaan bloeien, wijst
hij. „Het is in 4-blad stadium, maar heeft er
wel lengte tussen zitten. Om in te kuilen is
zo’n bloeiend perceel gunstig. Het bloeit maar
één keer, dus blijft het hierna mooi om te
weiden.” Het beste kunnen Pure Grazers met
zo veel mogelijk droge stof inkuilen. Zo wordt
in één bewerking veel massa binnengehaald.
Het loopt dan terug in kwaliteit, maar een kuil
van zo’n 820 VEM is voor de laagproductieve
en droogstaande winterkoppel genoeg.

Beweiden
Het perceel ernaast is net begraasd. Voor
Pure Graze-principes is het te kort, laat Peter
zien. „Hier is maar één blad blijven staan, dus
de hergroei is nu zeker niet maximaal. Het is
beter om in te scharen in 3 of 4-blad stadium
en te zorgen dat er zeker twee bladeren
blijven staan. Dan groeit het gras weer het
snelst en bereik je de meeste droge stof per
hectare.”
Bij het lange gras in de andere wei, was te
zien dat het onderste deel al wat afstierf. „Is
het niet slecht voor de smaak als die onderste
grashelft bij het beweiden altijd maar blijft
zitten?”, vraagt Martijn zich dan ook af. Peter
demonstreert met zijn hand hoe een koe van
bovenaf in het gras plukt. „Ze pakt alleen de
energierijke en lekkere bovenste helft. Dus dat
maakt niet uit.”
Sjors vertelt hoe hij inmiddels experimenteert
met inscharen in langer gras. Het bevalt
hem goed. „Ik kan merken dat ze buiten
beter vreten en meer verzadigd zijn. Ze eten

binnen minder, maar het gaat niet ten koste
van de productie. Het gras buiten is immers
energierijker dan het kuilvoer binnen.”

Draad verzetten
De bedoeling is bij Pure Graze om een paar
keer per dag zowel de voor- als achterdraad
een tiental meters te verzetten (afhankelijk
van koppelgrootte, perceelsbreedte en
grasopbrengst), zodat de koeien weer een
nieuw weitje hebben. „Maar wanneer doe
je dat precies?”, wil Chris weten. „En moet
het echt zo vaak? Het lijkt me veel werk en
lastig als het steeds op andere tijden is”, voegt
Harry toe. Martijn grapt: „Misschien kunnen
we beter een tuinstoel bij de wei zetten en
wachten.”
De bedoeling blijkt om de draad telkens te
verzetten als de koppel weer in de benen
komt. Zo heb je ze direct weer goed aan het
vreten, voorkom je vertrapping en besmering
en kan het ‘oude’ stuk meteen weer beginnen
met hergroei. Dat moment krijgt regelmaat
als je altijd maar op dezelfde lengte inschaart.
Natuurlijk is de draad verzetten telkens weer
werk, maar intussen hoef je niet meer uit te
kuilen, te voeren of boxen schoon te maken.
Voor sommige Pure Grazers blijkt het zelfs
een verslaving te worden: ‘als ik nog een keer
die draad verzet, krijg ik er nog meer droge
stof in!’ „Ach, sommige boeren schuiven vijf
keer per dag het voer aan. Dat hoeven wij dan
weer niet”, relativeert Sjors. „En kom, voor
26.000 euro kostprijsbesparing kunnen we
best een paar keer daags door die wei lopen
hoor. Zo’n straf is dat niet!”, voegt Martin
lachend toe. 

Gepensioneerd
accountant Jappie
Rijpma (staand links)
heeft de verschillen
tussen Pure Graze
en Summer Feeding
doorgerekend.
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