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ONDERNEMEN ANNO 2019 
De veehouderijsector is nauwelijks bekomen van 
de invoering van fosfaatrechten en wordt nu 
geconfronteerd met  de “stikstofcrisis”. Deze 
nieuwe crisis heeft geleid tot grote saamhorigheid 
in de primaire agrarische sector en de periferie 
over de gehele breedte. De sector heeft in 
oktober jl. zijn ongenoegen geuit in Den Haag. Nu 
is het aan de beleidsmakers om met plannen te 
komen. De belangrijkste boodschap die de 
beleidsmakers op dit moment communiceren 
komt op het volgende neer: 
 
“Overheid en maatschappij willen de komende 
jaren toe naar een landbouwsector die zo weinig 
mogelijk negatieve invloed heeft op de 
leefomgeving. Kringlooplandbouw lijkt daar een 
belangrijke rol in te gaan vervullen.” 
 
Hoe het nieuwe beleid er precies gaat uitzien en 
op welke wijze het ingevoerd wordt is nog 
onduidelijk en niet aan ons. Het is wel al duidelijk 
dat De Covik gaat inspringen op de veranderingen 
die hiermee gepaard zullen gaan. Graag willen wij 
uw partner zijn en blijven in de agrarische 
dienstverlening: “samen d’ran”! 
 
 

 
Foto 1: Saamhorigheid op het Malieveld oktober jl. 

In deze editie een terugblik op loonwerk 
seizoen 2019 met aandacht voor: 
• Nieuwe machines 

1) Zaaien met drukwisselsysteem 
2) Ronde balenpers 
3) Vaste meststrooier 
4) Transport 3-assige radium 

• Vernietigen en verkleinen van vanggewas 

• Resultaten onderzaai vanggewassen in maïs 

• Akkerranden 

• Opvallende verschijnselen maïsteelt 2019 

• Plantenvoeding 

• Een goede boer geeft de bodem ook voer 

• Wist u dat wij: .. 

• Agenda check 
 

Kortom, in deze editie veel informatie en 
achtergronden van ons bedrijf en dienstverlening. 
Graag horen wij ook uw mening. Heeft u n.a.v. 
deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, 
neem dan contact met ons op. Wij wensen u veel 
leesplezier! 

NIEUWE MACHINES 
ZAAIEN MET DRUKWISSELSYSTEEM 
Deze herfst zijn er twee trekkers ingeruild en 
daarvoor zijn twee nieuwe Claas Arion 660  
teruggekomen. Eén van deze trekkers is uitgerust 
met een drukwisselsysteem en wordt o.a. ingezet  
bij het zaaien van gras, granen, luzerne, etc. Wat 
zijn de voordelen van een drukwisselsysteem? 

1) Minder bodemverdichting doordat de 
bandenspanning verminderd wordt in het 
veld 

2) Een vlakker zaaibed en een gelijkmatiger 
op dezelfde diepte klaargemaakt zaaibed 

3) Betere en egalere opkomst van fijnzadige 
gewassen 

Er worden steeds meer fijnzadige gewassen 
gezaaid, zoals klavers. De zaaibedbereiding 
luistert  nauw omdat klaverzaad erg fijn is. Ook 
krijgen we steeds meer aanvragen om vroeg in 
het voorjaar of laat in het najaar percelen in te 
zaaien. Door de bandenspanning te verlagen 
zorgt dit voor minder bodemverdichting. Dit is 
een mooi voorbeeld van hoe De Covik inspeelt op 
de huidige ontwikkelingen!



 

 
Foto 2: Nieuwe Claas Arion 660 uitgerust met drukwisselsysteem. 
 

RONDE BALENPERS 
Afgelopen zomer hebben we diverse merken en 
types ronde balenpersen getest. De keuze is 
uiteindelijk gemaakt voor de Claas pers. Onze 
ervaring is dat deze pers de hardste en de 
grootste balen maakt. Op verzoek van onze 
klanten is deze nieuwe machine uitgerust met 25 
messen om het gras goed kort te snijden. De 
messen zijn van een wolfraam-laag voorzien, 
waardoor de messen beter scherp blijven. 
Daarnaast is de stand van de messen veranderd 
t.o.v. de vorige pers waardoor de snijkwaliteit 
verbeterd is. De pers kan zowel net- als 
foliebinding wikkelen. Netbinding zal met name 
toegepast worden wanneer er hooi geperst 
wordt. Voor al het andere perswerk wordt 
mantelfolie gebruikt. Voordelen van mantelfolie: 

1) Er is slechts één type verpakkingsmateriaal 
nodig is, waardoor de verwijdering van het 
folie makkelijker wordt 

2) Op de kwetsbare plekken (hoeken) van de 
baal biedt dit betere bescherming 

3) De buitenlaag wordt sterker, dit geeft een 
nog betere conservering en de baal blijft 
vormvaster 

 

 
Foto 3: De nieuwe ronde balenpers in actie 

 

VASTE MESTSTROOIER 
De oude strooier heeft zijn dienstjaren erop zitten 
en is ingeruild voor een nieuwe Tebbe MS 240 
strooier. Deze strooier verwachten wij in de loop 
van januari te ontvangen. Het is een zeer 
moderne strooier die voldoet aan de eisen van de 
hedendaagse tijd: 

1) Inhoud bak 20 m3 
2) Uitgerust met weeginrichting en GPS 
3) Voorzien van strooicomputer die 

taakkaarten kan uploaden 
4) Extra roeien om gelijkmatig kalk te 

strooien, tot 1 ton per ha 



 

5) Doseerklep wordt automatisch gestuurd 
d.m.v. rijsnelheid correctie 

6) Banden van de strooier zijn voorzien van 
drukwisselsysteem 

7) Tandem, waarvan de achteras is gestuurd 
8) Hoge en brede wielen met lage 

rolweerstand 
 
 

 
Foto 4: De Tebbe MS 240 strooier 

 

“Kalk strooien is secuur werk. Ook zien we steeds 
meer belangstelling voor compost. Dit is dé 
machine voor de juiste verdeling en exact, op de 
door u gewenste, te verstrooien hoeveelheden. 
Het drukwisselsysteem op de trekker én strooier 
werkt bodembehoudend.” 
 

TRANSPORT 3-ASSIGE RADIUM 
De transportmogelijkheden voor los gestorte 
producten is verder uitgebreid met een Radium-
bak voor op de 3-asser. Aangezien deze bak op de 
3-asser omhoog gekiept kan worden is deze bij 
uitstek geschikt om kanten te maaien bij de 
maïsoogst, een mooie aanvulling op onze 
silagekippers. Verder kunt u deze Radium-bak 
aantreffen bij het transporteren van compost e.d. 
Op deze wijze kunnen wij compost storten op, 
voor vrachtauto’s, moeilijk bereikbare plaatsen.

 
Foto 5: John Deere 7530 met Radium silagebak op de 3-asser 

VERNIETIGEN EN VERKLEINEN VAN 
VANGGEWASSEN 
Afgelopen voorjaar hebben we met de nieuwe 
front klepelmaaier de vanggewassen gemaaid. 
Het vanggewas, in veel gevallen Italiaans raaigras, 
werd met deze machine kort afgemaaid en goed 
versnipperd.  

 
“De laatste jaren ontstaat er elk voorjaar een 
emotionele discussie rondom de oranje velden. 
Oranje velden kunnen we voorkomen om het 
vanggewas 7 dagen na de toepassing van 
Roundup te bewerken. Ook door het maaien en 
versnipperen van vanggewassen kunnen we een 
positieve bijdrage leveren aan deze discussie.”  



 

Belangrijke positieve ervaringen zijn: 

• Activeren van bodemleven door verse 
gewasresten, met name de regenwormen 

• Geen verstoppingen van opvolgende 
bewerkingen door gewas en wortelresten 

• Frezen van vanggewas kan meestal 
achterwege blijven 

Ook voor de kosten hoeft u het niet te laten, 
klepelen is goedkoper per hectare dan 
doodspuiten van het vanggewas! 
 

 
Foto 6: Maaien en versnipperen van Italiaans raaigras 
 

De machine is ook uitstekend geschikt voor  het 
klepelen van groenbemesters voorafgaand aan 
het (wintervoor) ploegen. 

RESULTATEN ONDERZAAIEN 
VANGGEWASSEN. 
Vanaf 2019 zijn er uiterlijke zaaidatums ingevoerd 
voor vanggewassen in de maïsteelt op de zand- 
en löss gronden. Door onze nieuwsbrieven en 
persoonlijke communicatie heeft iedereen een 
bewuste keuze kunnen maken. Welke raskeuzes 
zijn er gemaakt? 
 

ULTRA VROEGE RASSEN, FAO 180 - 190 
Deze rassen zijn gebruikt op met name de lagere  
percelen, met grotere kans op oogstrisico, om 
structuurschade door de maïsoogst te beperken. 
Deze rassen konden dit jaar begin september 
geoogst worden zodat er ruim de gelegenheid 
was om een goede stoppelbewerking uit te 
voeren en vanggewas te zaaien. 
 

VROEGE RASSEN, FAO 200 – 215 
Deze rassen bleken dit jaar voldoende vroeg 
afgerijpt om in de loop van september geoogst te 
worden. Voorwaarde is wel dat er vroeg gezaaid 
moet worden. Lukt dat niet, dan zullen deze 

rassen niet afgerijpt zijn in september. Conclusie: 
wanneer u gebruik maakt van deze rassen en u 
kunt door omstandigheden niet vroeg zaaien, is 
het advies om onder te zaaien wanneer u geen 
concessies aan de maïskwaliteit (lees 
zetmeelgehalte) wilt doen.  
 

MIDDENVROEGE RASSEN, FAO 220 EN 
HOGER 
Het merendeel van de maïstelers heeft geen 
concessies willen doen aan de opbrengst en 
kwaliteit van hun gewas en heeft voor deze rassen 
gekozen. Onderzaai is hier noodzakelijk omdat de 
oogst van deze rassen grotendeels in oktober 
plaatsvindt. 
 

  
Foto 7: Goed geslaagde onderzaai 
 

Het gewas op foto 7 is Italiaans raaigras. 
Afgelopen jaar zijn een aantal percelen onder 
gezaaid met Japanse haver en bladrammenas. Het 
resultaat van Japanse haver viel tegen en die van 
bladrammenas is mislukt. Dit schrijven we toe aan 
de droogte. Voordeel van Japanse haver is dat 
deze vorstgevoelig is, zodat er in het voorjaar 
minder massa bewerkt hoeft te worden. Voordeel 
van bladrammenas is dat deze gespoten kan 
worden met de bodemherbicide Frontier. Om 
deze redenen gaan we Japanse haver en 
bladrammenas volgend jaar op kleine schaal weer 
proberen. Italiaans raaigras heeft naar onze 
mening de droogte goed doorstaan en is daarmee 
een betrouwbaar vanggewas.  Enige vorm van 
schade aan het Italiaans raaigras was te zien op 
percelen die geoogst zijn onder droge 
omstandigheden, waarbij de grond van boven 
“mul” was. Het jonge gras werd dan los gereden, 



 

met name bij de perceel-afritten waar de 
silagewagens veelvuldig rijden. 

AKKERRANDEN 
Voor diverse agrarische natuurverenigingen, 
landschapsbeheerders en landbouwers hebben 
we akkerranden ingezaaid met zonnebloemen en 
kruidenmengsels. Ook verpachters en 
verhuurders van landbouwgronden stellen soms 
als voorwaarde het inzaaien van akkerranden. 
Subsidies en vergoedingen zijn mogelijk in 
combinatie met vergroeningseisen en dergelijke. 
Het is een beetje zoek- en speurwerk, maar vaak 
is er meer mogelijk dan u denkt. De Covik is al een 
aantal jaren bezig om dit soort akkerranden in te 
zaaien. Het is pionieren en uitproberen, maar 
hieronder een aantal voorbeelden van goed 
geslaagde akkerranden. 
 

Foto 8: Ree voelt zich veilig in akkerrand 
 

Foto 9: Strook zonnebloemen langs maïs perceel 
 

Via webshops, etc. worden vele mengsels en 
zaden aangeboden, vaak erg prijzig. Inmiddels 
hebben wij goede inkoopkanalen. De Covik kan u 
goede mengsels en zaden aanbieden voor 
correcte prijzen, informeer naar de 
mogelijkheden! 

OPVALLENDE VERSCHIJNSELEN 
MAÏSTEELT 2019 
RITNAALDEN 
Dit jaar werden we onaangenaam verrast door 
wegvallende maïsplanten. Deze planten nader 
bekeken leerden ons dat dit werd veroorzaakt 
door ritnaalden. Ook in percelen met Sonido en 
Force behandeld zaaizaad kwam dit verschijnsel 
voor. In zowel gescheurd grasland als meerjarig 
bouwland kwamen we dit schadebeeld tegen, er 
was geen trend te ontdekken in relatie tot 
perceelhistorie en ritnaaldenschade. Dit komt 
omdat de opbouw van de ritnaaldenpopulatie vrij 
langzaam verloopt.  
 

 
Foto 10: Holle stand door ritnaalden schade 
 

 
Foto 11: De ritnaald blauw omcirkeld 
  



 

ZAAIZAADONTSMETTING 
Voorheen werd het maïszaad ontsmet met 
Poncho, Cruiser of Gaucho. Dit waren 
systemische middelen. Dat betekent ongeacht op 
welke plek de ritnaald het maïsplantje aanvrat, de 
ritnaald  werd gedood. Poncho, Cruiser en Gaucho 
waren zogenaamde neonicotinoïdes en deze zijn 
al een poosje verboden in de maïsteelt en sinds 
dit voorjaar ook in de voeder- en suikerbieten 
teelt.  
 

WERKING VAN SONIDO 
Sonido heeft een werkingstijd van 4 weken. De 
ritnaald wordt met name gedood wanneer deze 
aan de korrel zit te vreten. Bij kou en daardoor 
trage kieming, kan Sonido in sommige gevallen 
tot uitval van kiemplantjes leiden. 
 

WERKING VAN FORCE 
Force heeft een werking van 4 weken. De ritnaald 
wordt niet gedood maar wordt verjaagd door  
dampwerking. Bij droge omstandigheden komt de 
dampwerking minder tot zijn recht. 
 
Dit wetende van Sonido en Force zou pleiten om 
maïs niet te vroeg te zaaien. Maïs moet uit de 
grond knallen en flink doorgroeien om plantuitval 
door o.a. ritnaalden te beperken. In de nabije 
toekomst  kunnen we meer schade van 
bodeminsecten verwachten in de maïsteelt. 
 

BLADLUIZEN 
Door de uitzonderlijke hoge temperaturen 
afgelopen zomer zaten in sommige percelen 
flinke haarden met bladluizen. De schade aan de 
productie is gering omdat de meeste luizen 
voorkomen op de schutbladeren van de kolven en 
de bladeren beneden de kolven. Deze bladeren 
vertonen nauwelijks of geen fotosynthetische 
activiteit tijdens de korrelvullingsperiode. Echter, 
bladluizen scheiden honingdauw af. Honingdauw 
is een plakkerig goedje waar allerlei schimmels op 
kunnen groeien. De bladeren worden pikzwart en 
dit komt de smakelijkheid van de maïs niet ten 
goede. Conserveringsmiddelen toevoegen tijdens 
het inkuilen van de maïs is hier van groot belang! 

 
Foto 12: Pleksgewijs luizen in maïspercelen 
 

DROOGTE 
De verschillen in het werkgebied van De Covik 
waren erg groot. In de regio’s waar op tijd een 
buitje gevallen is, groeide een maïsgewas die zijn 
weerga niet kende. In de regio’s waar dit niet het 
geval was, was er in de extreme gevallen een spil 
aanwezig zonder korrels of zelfs kolfloze maïs.  

 
Foto 13: Geen korrelaanleg door slechte bevruchting 



 

Hoe kan het dat er geen korrels in de kolven 
zaten? Maïs is eenslachtige en een eenhuizige 
plant. Dat wil zeggen dat de mannelijke en 
vrouwelijke bloemen van elkaar gescheiden zijn, 
maar wel op één plant aanwezig. De mannelijke 
bloeiwijze, de pluim, verschijnt aan de top van de 
stengel terwijl de vrouwelijke bloeiwijze, de kolf, 
in de bladoksel wordt aangelegd. Voor een goede 
bevruchting moeten de mannelijke en 
vrouwelijke bloemen tegelijk bloeien. Door de 
droogte, hitte en felle zon van afgelopen zomer 
zijn de kwasten aan de kolven verschrompeld 
waardoor de bevruchting niet plaats kon vinden. 
Ook de bloeiwijze viel niet samen of soms kwam 
de pluim in zijn geheel niet. Is dit te voorkomen? 
Moeilijk te zeggen. Het vochttekort was dermate 
groot dat op dit soort percelen vanaf begin  juni al 
beregend had moeten worden. En dan had er ook 
doorberegend moeten worden om na de 
bevruchting de korrels goed te laten vullen. 
 

VINGERKOLVEN EN UITSTOELINGEN  
Vingerkolven en uitstoelingen van maïsplanten 
zijn fysiologische verschijnselen wanneer de 
maïsplant extreme stress krijgt te verduren door 
factoren als koude, hitte en droogte. Maar ook 
aangevreten planten door ritnaalden kunnen dit 
beeld geven. 
 

 
Foto 14: Vingerkolven 

 
Foto 15: Uitstoelingen 

PLANTENVOEDING 
 

“Als je investeert in kwaliteitsverbetering, gaan 
de opbrengsten mee omhoog.”  
 

GRAS 
Dit jaar zijn we met een aantal van u aan de slag 
gegaan om betere kwaliteit gras te telen. Betere 
kwaliteit gras betekent in deze: 

• Het eiwit van het gras beter benutten door 
het verhogen van de DVE 

• Meer gras opnemen in het rantsoen door 
verlagen van OEB. 

 
Dit heeft als voordeel: 

1) Een hogere eiwitbenutting van eigen land 
2) Lagere voerkosten 
3) Lagere ureum in de melk 
4) Gezondere koeien 

 
Hoe kunnen we dit realiseren? 
 

DE BASIS IS GOED GRASLAND! 
 

“Grasmat in goede conditie kan bijdragen aan 
een hoog DVE-gehalte in het ruwvoer. Een goede 
grasmat, met weinig onkruid, kent doorgaans 
een betere stikstofbenutting.” 
 

Grasland onderhoud, zoals onkruid spuiten, 
doorzaaien, etc, speelt hier een belangrijke rol in. 
Dit is de basis voor een goede grasmat met de 



 

gewenste soorten gras. Wanneer we een goede 
grasmat hebben, is de volgende stap een 
uitgekiende bemesting.  
 

WAAROM IS EEN ZWAVELBEMESTING ZO 
BELANGRIJK? 
Bij te weinig zwavel kan gras alle stikstof niet 
omzetten in eiwit. Het rendement van een 
stikstofbemesting loopt hiermee aanzienlijk 
terug. Voor de eerste en tweede snede is het 
bemesten van grasland met zwavel essentieel. In 
het verleden werd er voldoende zwavel via 
depositie aangevoerd maar nu niet meer. Zit er 
dan niet voldoende in de bodem? Ja, maar deze 
komt pas begin van de zomer vrij door 
mineralisatie bij oplopende temperaturen. Dit 
verklaart het advies om bij de eerste twee sneden 
zwavel te bemesten. 
 

STIKSTOF VORMEN 
Het aanbieden van stikstof in drie vormen in het 
vroege voorjaar is cruciaal voor een goed 
eiwitgehalte en eiwitkwaliteit. Gras is immers een 
voorjaarsgewas. Ureum stikstof zorgt 
verhoudingsgewijs voor een lagere OEB- en een 
hoger DVE-gehalte in het gras in vergelijking met 
meststoffen die meer nitraatstikstof bevatten.  
 

GRAS GROEN START VLOEIBAAR 
In onze Gras Groen Start Vloeibaar zit stikstof in 
de vorm van ammonium, nitraat, ureum en 
zwavel, exact afgestemd op gewasbehoefte. Dit 
voorjaar hebben we op ruim 800 hectare land 
vloeibare meststoffen toegepast. De meeste 
toepassingen zijn gedaan op bestaand grasland, 
maar we hebben ook vloeibare meststoffen op 
net ingezaaid grasland, voor het inzaaien van gras 
en granen toegepast. Op het hoogtepunt van de 
werkzaamheden hebben we met twee 
veldspuiten gereden om alles op tijd bemest te 
krijgen. De eerste resultaten waren terug te zien 
in de kuiluitslagen. Een relatief hoog ruw 
eiwitgehalte en een verschuiving van OEB naar 
DVE. Al met al veelbelovend en wij denken dat dit 
het komend voorjaar een vervolg gaat krijgen, 
mede ingegeven door aanvragen van veehouders 
die komend seizoen ook op deze wijze willen 
bemesten. 

 
Foto 16: Toepassen van vloeibare meststoffen 
 

KALI BEMESTING MAÏS 
We zien in de maïsteelt dat er steeds minder 
drijfmest wordt toegepast. Daarnaast zien we het 
kaligehalte in drijfmest ook nog eens teruglopen. 
De kalivoorziening komt dus het gedrang. In 
voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u hierover 
geïnformeerd. U heeft daarop gereageerd door 
gebruik te maken van onze dienst om kali 60 te 
strooien in de maïs. In totaal hebben we 60 ton, 
kali 60 bij onze klanten gestrooid.  

EEN GOEDE BOER GEEFT DE 
BODEM OOK VOER 
 

“Grondsoort, organische stof en pH zijn de meest 
bepalende kenmerken van bodemkwaliteit. 
Hieraan werken is belangrijker dan ooit. 
Compost kan bijdragen aan een hogere 
organische stofgehalte in de bodem. Dit kan 
resulteren in hogere opbrengsten, een betere 
mineralenbenutting en een verlaging van de 
kostprijs.”  
Bron: Nieuws verantwoorde veehouderij 4 november 2019 
 

ORGANISCHE STOF 
 

Organische stof is essentieel voor: 

• Activeren bodemleven 
Bodemleven, met name regenvormen, 
voeden zich met dood organisch materiaal 

• Vasthouden en afgeven mineralen 
Organische stof is negatief geladen en kan 
dus alle positief geladen voedingstoffen 
aan zich binden. Door mineralisatie, dat is 
omzetten van organisch materiaal door 
bodemleven, komen de voedingstoffen 
weer vrij voor de planten 
 



 

• Vasthouden en afgeven water 
Organische stof kan 20 keer zijn eigen 
gewicht aan water vasthouden, puur zand 
komt niet verder komt dan 0,2 keer  

• Structuur en bewerkbaarheid 
 

In het (recente) verleden werd organische stof 
met name aangevoerd door vaste mest. Vaste 
mest is met de tegenwoordige huisvesting van 
vee nauwelijks meer voorhanden, en als het dan 
wel voorhanden is, geeft het mestbeleid geen 
ruimte om stalmest aan te voeren. De praktijk is 
dat er hoofdzakelijk met drijfmest en kunstmest 
bemest wordt. Dit heeft effect op de organische 
stofgehaltes van onze percelen en daarmee op de 
bodemkwaliteit. 
 

 “Met behulp van een organische stofbalans 
kunnen we dat inzichtelijk maken. Daarbij gaat 
het niet om de absolute waarden die genoemd 
worden, maar om de trends die je uit de balans 
kunt waarnemen. In een organische stofbalans 
wordt gewerkt met EOS (= effectieve organische 
stof.) Dit is het gedeelte dat na 1 jaar achterblijft 
in de bodem. Gemiddeld wordt er gerekend met 
een afname van 2,5% van de totale hoeveelheid 
organische stof in de bodem, maar dit kan in 
werkelijkheid variëren tussen de 1,5 en 5%.” 
 

ORGANISCHE STOFBALANS VOORBEELD 1: 
Uitgangspunten: 

1) Bodem met 2% organische stof 
2) Afbraak bodem organische stof 2,5% per 

jaar 
3) Bouwvoor 25 cm. Dichtheid bouwvoor 

1400 kg per m3 
4) Italiaans raaigras geeft een EOS van 1100 

kg/ha bij een opbrengst van 2500 kg droge 
stof per ha. Omdat Italiaans niet uitgroeit 
tot een volwaardig groenbemester nemen 
we EOS van 650 mee in de organische stof 
balans 

 
Voorbeeld 1 geeft goed weer dat het verhogen 
van de organische stofgehalte een lange weg is. 
Een reguliere compost gift na de maïs teelt doet 
het organische stofgehalte met 0,1% stijgen. 
 
 
 

Effectieve organische stof kg/ha 

Aanvoer:  Afvoer:  

35 m3 rundveedrijfmest 1050 Afbraak 1750 

Gewasresten 675   

Totaal 1725 totaal 1750 

Tekort zonder 
groenbemester 

25   

groenbemester 650   

Overschot met 
groenbemester 

625   

15 ton laco/agrotop 
compost 

2900   

Overschot  3525   

Nieuwe organische 
stofgehalte 

2,1%   

 
 

ORGANISCHE STOFBALANS VOORBEELD 2: 
Uitgangspunten: 

1) Bodem met 5% organische stof 
2) Afbraak bodem organische stof 2,5% per 

jaar 
3) Bouwvoor 25 cm. Dichtheid bouwvoor 

1400 kg per m3 
4) Italiaans raaigras geeft een EOS van 1100 

kg/ha bij een opbrengst van 2500 kg droge 
stof per ha. Omdat Italiaans niet uitgroeit 
tot een volwaardig groenbemester nemen 
we EOS van 650 mee in de organische stof 
balans 
 

Effectieve organische stof kg/ha 

Aanvoer:  Afvoer:  

35 m3 rundveedrijfmest 1050 Afbraak  

Gewasresten 675   

Totaal 1725 totaal 4375 

Tekort zonder 
groenbemester 

2650   

groenbemester 650   

Tekort met 
groenbemester 

2000   

15 ton laco/agrotop 
compost 

2900   

Overschot  900   

Nieuw organische 
stofgehalte 

5,03%   

 
  



 

Voorbeeld 2 geeft goed weer dat voor het op peil 
houden van de organische stofgehalte een 
compost gift in de maïsteelt noodzakelijk is. Heb 
je in dit voorbeeld iets meer afvoer door afbraak, 

 of je teelt geen of een minder ontwikkelde 
groenbemester, dan zal de hoeveelheid 
organische stof afnemen. 
 
 

 
 

 
Afbeelding 1: Organische stofbalans. Bron: Eurofins 
 
 

 
In de twee voorbeelden hebben we inzichtelijk 
gemaakt hoe het verloop van organische stof in 
de bodem is. Dit om een gevoel bij het onderwerp 
organische stof te krijgen. Als je een uitgebreid 
bouwland onderzoek aanvraagt bij Eurofins, 
wordt dit voor je gedaan, zie afbeelding 1. Het 
rode vakje geeft aan hoeveel organische stof 
aangevoerd moet worden door groenbemesters 
en/of compost. 
 

DE TOEPASSING VAN COMPOST: 
• Laco- en Agrotop-compost zijn 

gecertificeerde keur-composten 

• Het aanvoeren van compost is een 
logistieke handeling. De Covik heeft zelf 
transportmogelijkheden waardoor wij de  

 
aanvoer goed kunnen plannen; dit 
bespaart kosten 

• Compost bevat circa 9 kg stikstof en 4,5 kg 
fosfaat per ton. De stikstof telt voor 10% 
mee bij de stikstofruimte, fosfaat telt voor 
50% mee bij de fosfaatruimte.  

• Vooraf aan de levering beschikt u over een 
analyserapport met de hoeveelheid 
mineralen. 
U kunt vooraf uw fosfaat- en stikstofruimte 
op uw bedrijf uitrekenen en aan de hand 
hiervan de juiste hoeveelheden compost 
aanvoeren. 

• De mogelijkheid om fosfaat aan te voeren 
op derogatiebedrijven!! 

• Aanvoer van diverse (spore) elementen 
  



 

RENDEMENT COMPOST 
 

Voorbeeld 15 ton Agrotop-compost per hectare: Aanvoer Waarde 

Effectieve (stabiele) organische stof waarde 

195 kg effectieve organische stof (EOS) per ton 

Bij 15 ton, 2900 kg EOS, vergelijkbaar met de hoeveelheid van 2,9 ha stro 

 
 
 
2900 kg 

 
 
 

€ 290 

Waarde effectieve organische stof komende jaren 

Bodemweerbaarheid neemt toe, activering bodemleven. 

  

€ …… 

Bemestende waarde eerste jaar op basis van kunstmest 

Gehalten per ton 

Stikstof: 9,0 kg à € 0,80 => eerste jaar 15% beschikbaar Fosfaat: 4,8 kg à € 

0,80 => eerste jaar 60% beschikbaar Kalium: 7,5 kg à € 0,53 => eerste jaar 

100% beschikbaar Magnesium: 4,0 kg à € 1,15 => eerste jaar 50% beschikbaar 

Totaal eerste jaar 

 
 
 

20 kg 

43 kg 

113 kg 

30 kg 

 
 
 

€ 17 

€ 41 

€ 62 

€ 32 

€ 152 

N-totaal telt mee voor 0,90 kg/ton en P2O5 voor 2,40 kg/ton   

Geleidelijk vrijkomende N, P, Mg in komende jaren 

Stikstof: (komt vrij in periode van 10 jaar) Fosfaat: (komt 

vrij in periode van 10 jaar) Magnesium: (komt vrij in periode 

van 10 jaar) Totaal komende jaren 

 

115 kg 

29 kg 

30 kg 

 

€ 98 

€ 28 

€ 32 

€ 158 

Kalk waarde 

Bij 15 ton aanvoer 225 kg Nw, vergelijkbaar met 400 kg kalk met 55% Nw 

 

225 kg 

 

€ 30 

Sporenelementen 

Borium, Natrium, Mangaan, Molybdeen, IJzer, Koper, Zink 

  

€ …. 

Totale waarde per hectare + € 630 

Kosten Agrotop-compost, 15 ton per ha, franco geleverd 

Verspreidingskosten € 3,00 tot € 5,00 per ton 

 € 112 

€ 75 

Uw rendement per hectare  € 443 

Tabel 1: Rendement compost 
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E.O.S. bij gift 15 ton/ha (kg)1
 2900 2900 1600 500 400 

E.O.S. (kg/ton)1
 195 195 109 33 26 

Stikstof (N) (kg/ton)2
 9,0 9,0 7,7 4,0 7,0 

N telt mee voor:3
 10% 10% 40% 60% 80% 

Fosfaat (P2O5) (kg/ton)2
 4,8 4,8 4,3 1,5 3,9 

P2O5 telt mee voor:3
 50% 50% 100% 100% 100% 

Kalium (K2O) (kg/ton)2
 7,5 7,5 8,8 5,4 4,7 

Magnesium (MgO) (kg/ton)2
 4,0 4,0 2,1 1,3 1,8 

Kalk (Nw) (kg/ton)4
 15 15    

Sporenelementen Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabel 2: Eigenschappen Laco- en Agrotop compost

 
 
 
Eigenschappen Laco- 
en Agrotop compost 



 

KALK 
Pensverzuring bij koeien ontstaat door een 
overmaat aan zuur in de pens. Als de pH verder 
daalt, vertraagt dit de vertering in ernstige mate. 
Deze verminderende vertering verstoort het 
voeropnamepatroon en kan uiteindelijk de 
melkproductie negatief beïnvloeden. Op langere 
termijn kan pensverzuring leiden tot kreupelheid, 
verminderde vruchtbaarheid en meer algemene 
gezondheidsproblemen. Dit is bij iedereen wel 
bekend, maar wat heeft dat met de bodem te 
maken? In de bodem werkt een te lage pH exact 
hetzelfde. In te zure grond worden 
voedingsstoffen slecht opneembaar voor planten 
en kunnen wortels zich niet ontwikkelen. Een te 
lage pH kost tussen de 10 en 20% opbrengst in 
gras- en maïsteelt. 
 

ONDERHOUDSBEKALKING MAÏSLAND 
 

“De pH op maïsland zakt doorgaans veel sneller 
dan op grasland. Om de pH op zandgrond goed 
op peil te houden moet er regelmatig bekalkt 
worden. Veehouders signaleren het misschien 
vaak pas als er nieuwe grondonderzoeken zijn, 
waardoor we na elke 4 jaar weer moeten 
repareren. Een onderhoudsbekalking is beter 
voor de bodem dan een reparatie. Eigenlijk heeft 
maïsland op zandgrond bijna jaarlijks een 
onderhoudsbekalking van 1 à 1,5 ton nodig om 
de pH op peil te houden.”  
Bron: Eurofins 

WIST U DAT WIJ: 
• 2 ha voederbieten geteeld hebben 

• Deze zomer gps hebben gemaakt van 
wintergerst 

• Dit najaar kruidenrijk grasland hebben 
ingezaaid 

• Dit najaar een perceel Luzerne, samen met 
rode klaver hebben ingezaaid 

• Workshops overig ruwvoer en 
krachtvoerteelt gegeven hebben bij 
Melkers van morgen 

• Ook dit jaar weer gerst hebben laten 
pletten bij een klant op het erf 

 
Foto 17: Eigen geteeld krachtvoer; geplette gerst 

• Meerdere malen in Ruinerwold zijn 
geweest om gras aan te voeren voor de 
drogerij. Grasbrokken hebben namelijk 
een uitstekende DVE/OEB verhouding en 
past daarmee uitstekend in een 
grasrantsoen? 

AGENDA CHECK: 
• Plannen maken en doelen stellen 

ruwvoerteelt 2020 

• Nemen en analyseren van grondmonsters 

• Nemen en analyseren van kuilmonsters 

• Nemen en analyseren van mestmonsters 

• Compost en kalk aanvoeren en strooien 

• Wintervoor ploegen 
 

TOT SLOT  
Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief geïnspireerd 
raken door één of meerdere onderwerpen, neem 
dan contact met ons op.  
 
Wij wensen u veel succes en plezier met de 
werkzaamheden en het ondernemen op uw 
bedrijf! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Covik 


