
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

  

✓ Wilt u besparen op krachtvoer? 

✓ Wilt u veel kuilgras voeren? 

✓ Heeft u weinig opslagmogelijkheden? 

      Dan bent u bij ons aan het goede adres! 

 

De Covik-aanpak: 

✓ Goed opgeleide en 

gemotiveerde 

medewerkers 

✓ Nieuwe hakselaars met de 

modernste 

korrelkneustechnieken 

✓ Verkleinen en verpulveren 

van de maispitten 

Het resultaat: 

Maximale benutting van de 

maiskorrel in de koe. 

Ook voor het maken van Shredlage mais kunt u bij ons terecht. 

 

Dit jaar met 3 hakselaars!  

✓ 2x John Deere 8400i 

✓ 1x Claas Jaguar 940 

 

In deze nieuwsbrief MAISOOGST 2021 willen wij u informeren over de diverse 

oogstsystemen van De Covik.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Planning loonwerk:     Landbouwkundig adviseur: 
Erwin Boerkamp tel. 0575-451502 Renée Menkveld tel. 06-30001059 
 
 
 

NIEUWSBRIEF MAISOOGST 2021 

NIEUW: MKS! 

Wij kunnen komende oogst 

MaisKolvenSchroot, voor u maken! 

 



 

DE MAISOOGST IS AANSTAANDE! 
Een koud en nat voorjaar zorgde ervoor dat de mais 
traag kiemde en op gang kwam. De zomer was koel 
met weinig zonuren. Dit tezamen veroorzaakt een 
later oogstmoment, zeker in vergelijk met de laatste 3 
groeiseizoenen. Over een aantal weken gaat de 
maisoogst van start. Het lijkt ons nu een goed 
moment om u in kennis te stellen van onze 
mogelijkheden. Veel leesplezier! 

“Mais is na gras het grootste ruwvoergewas. Snijmais 

wordt geteeld voor de hoge drogestofopbrengsten 

per hectare en voor de energiebehoefte.  

De energie komt grotendeels uit het zetmeel.” 

KENMERKEN HUIDIGE 
GRONDSTOFFENMARKT 
De coronapandemie, logistieke problemen in de 
zeevaart en tegenvallende oogsten resulteren in hoge 
grondstofprijzen. Speculanten stuwen de grondstof-
prijzen verder op. Brandstoffen, kunstmest, eiwitten, 
maar ook energie, zitten op een hoog prijsniveau. 
Hoelang deze situatie aanhoudt is niet te voorspellen.  
 
Het is dan ook zaak om met zoveel mogelijk ruwvoer, 
melk te produceren. De rundveespecialisten zijn op 
dit moment uw kuilgrasanalyses aan het beoordelen 
om samen met u rantsoenen te beredeneren en 
berekenen. De opdracht is om zoveel mogelijk 
kilogrammen drogestof kuilgras te voeren, u heeft 
immers veel kuilgras in voorraad. 
 
 

HOE KUNNEN WE MEER KUILGRAS VOEREN? 
Door mais te concentreren blijft (een deel) van de planten en bladeren achter op het veld. Snijmais hoger te 
hakselen, MKS of CCM maken, leidt tot hogere voederwaardes. Om dit te bewerkstelligen kunnen we drie 
oogstsystemen toepassen: 

1) Mais met stoppellengte 60 cm  oogstsysteem reguliere snijmais 
2) Mais Kolven Schroot   oogstsysteem MKS 
3) Korrelmais    oogstsysteem CCM 

 
Tabel 1 laat de effecten zien van de verschillende oogstsystemen op de voederwaarde. 
 

 Snijmais MKS CCM 
 +10 cm hoger 

hakselen 
Kolf + spil Gemalen korrel 

Opbrengst (kg ds/ha) -2,5% -37% -45% 
Zetmeelgehalte (g/kg ds) +10 +200 +300 

Vem (kg ds) +7 +200 +250 
Re-gehalte (g/kg ds) 1 10 20 
Tabel 1: Effect van hoger hakselen, MKS en CCM op opbrengst en voederwaarde t.o.v. gewone maiskuil. Geraadpleegde bronnen: 
ForFarmers 2017, Coops 2021 
 

 



 

WELKE EFFECTEN HEBBEN DEZE 

OOGSTSYSTEMEN DAN OP DE 

OPBRENGST EN DE VOEDERWAARDES?  

We nemen als standaard een hectare mais met 45 ton 
verse mais per hectare. De mais bevat: 

• 35% drogestof 

• 350 gram zetmeel per kilogram drogestof 

• 950 VEM per kilogram drogestof 

 
De opbrengstgegevens van deze standaard rekenen 
we vervolgens door in de verschillende oogst-
systemen.  
 
Tabel 2 geeft inzicht in voederwaardes en 
opbrengsten bij verschillende oogstsystemen ten 
opzichte van de standaard. 

 

  snijmais snijmais stoppel 60 centimeter mks korrelmais 

kg ds opbrengst % 100 85 63 55 
kg ds opbrengst per hectare 16.000 13.600 10.080 8.800 
       
gram zetmeel per kg ds 350 410 550 650 
kg zetmeel per hectare 5.600 5.576 5.544 5.720 
       
gram eiwit per kg ds 75 81 85 95 
kg eiwit per hectare 1.200 1.101,6 856,8 836 
       
vem per kg ds 950 990 1.150 1.200 
kvem per hectare 15.200 13.464 11.592 10.560 

Tabel 2: Effecten van oogstsystemen op opbrengsten en voederwaardes. Geraadpleegde bronnen: ForFarmers 2017, Coops 2021 
 

EFFECT DROGESTOF OPBRENGST 
Grafiek 1 laat goed zien dat wanneer je meer 
plantenresten achterlaat op het veld, de droge-
stofopbrengst per hectare afneemt. Er ontstaat dus 
meer ruimte voor o.a. kuilgras.  
 

 
Grafiek 1: Effect drogestofopbrengst per hectare verschillende 
oogstsystemen. 

 

EFFECT ZETMEEL OPBRENGST 
In alle genoemde oogstsystemen worden de kolven 
met de maispitten geoogst. Grafiek 2 laat dan ook 
identieke zetmeelopbrengst zien bij de verschillende 
oogstsystemen.  Korrelmais geeft een licht ver-
hogende zetmeelopbrengst. Dit is te verklaren 
doordat korrelmais in de praktijk wat droger geoogst 
wordt. 
 

 
Grafiek 2: Effect zetmeel per hectare bij verschillende 
oogstsystemen. 
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OVERWEGINGEN EN 
MANAGEMENT 
• Hoger hakselen van de mais betekent een langere 

maisstoppel. Deze stoppels dienen na de oogst 
verkleind te worden om problemen met de 
maisstengelboorder te voorkomen. 

• Hoeveel kuilgras heb ik in voorraad en wat is de 
kwaliteit van mijn kuilgras? 

• Bepalen van het juiste oogstmoment van MKS. 
Droog product is moeilijker te verdichten en te 
nat oogsten betekent verlies aan zetmeel. 

• CCM past niet in alle melkveerantsoenen. 

• Welke opslagmogelijkheden zijn er beschikbaar op 
uw erf? 

• Welke mechanisatie is er aanwezig om de 
producten te voeren? 

• Op welke wijze kan uw loonwerker de mais 
oogsten? 

 

TOELICHTING 

Reguliere snijmais 

Onze 8-rijige hakselaars zijn voorzien van de 
modernste korrelkneustechnieken die de maispitten 
verkleinen en verpulveren. Op deze wijze wordt de 
maiskorrel maximaal benut in de koe en daarmee 
verhoog je de ruwvoerbenutting. 
 

“Onze hakselaars zijn voorzien van NIR-meters. Deze 

meten onder andere het drogestofgehalte van het 

product. De NIR-meters kunnen tijdens het hakselen 

automatisch de haksellengte aanpassen; drogere of 

verdroogde stukken in het perceel kunnen dan korter 

gehakseld worden en de groenere delen in het perceel 

kunnen dan langer gehakseld worden. Informeer bij 

Erwin Boerkamp naar de mogelijkheden.” 

MaisKolvenSchroot (MKS) 

Het overgrote deel van het maisareaal wordt geoogst 
als snijmais, zeker wanneer er ruwvoertekorten zijn. 
In jaren dat er voldoende ruwvoer groeit en er 
voorraden ruwvoer ontstaan, kan snijmais geoogst 
worden tot MKS. MKS laat zich het beste conserveren 
in een sleufsilo, in combinatie met een 
conserveringsmiddel. Zorg voor ruim voldoende 
voersnelheid, dus niet te hoog inkuilen. MKS laat zich 
ook goed conserveren in slurven. Tegenvallende 
resultaten kunnen ontstaan door ratten; zij knagen de 
slurven kapot zodat de MKS gaat broeien, schimmelen 
en uiteindelijk rotten. MKS in de sleufsilo heeft wat 
dat betreft een duidelijke voorkeur.  
Wilt u in 2021 MKS maken? Onze Claas Jaguar 940 is 
uitgerust met een kolvenplukker. 
 

Shredlage 

Een jaar of zes geleden was er veel belangstelling voor 
Shredlage maar we zien de belangstelling hiervoor 
minder worden. Voor een aantal klanten van De Covik 
maken wij Shredlage. Zij ervaren meer structuur in de 
mais en dat resulteert erin dat zij stro uit het rantsoen 
halen.  
Wilt u in 2021 ook Shredlage maken? Onze John Deere 
hakselaar is ervoor uitgerust. 
 

CCM 

CCM past in het rantsoen wanneer u kuilgras heeft 
met een lage verteerbaarheid, hoog drogestofgehalte 
en laag is in voederwaarde. Wanneer u CCM voert in 
combinatie met “het snelle kuilgras”, is er een grote 
kans dat uw koeien van slag raken, laat u zich daar 
goed over voorlichten.  
Wilt u mais dorsen in 2021? Neem dan contact op met 
Erwin Boerkamp.  
 

Welk oogstsysteem u kiest, De Covik staat er 
klaar voor! 
 

Met vriendelijke groet, 
Team De Covik, “samen d’ran” 

De Covik kan de mais op verschillende 
manieren voor u oogsten: 

1) Reguliere snijmais 

2) MaisKolvenSchroot (MKS) 

3) Shredlage 

4) CCM 

 


