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Satellietbedrijf Mts. Kievit 

Rapportage 2016 

Algemeen 

Bedrijfsgegevens 

Naam: Mts Kievit 

Adres: Bongveenweg 4 9496 TE Bunne 

 
 

Bedrijf Kievit 

Het bedrijf melkt ongeveer 140 koeien en houdt 100 stuks jongvee. 54 ha grasland en 16 ha snijmais 

moeten voldoende ruwvoer produceren voor de veestapel. Alle percelen liggen op jong ontgonnen 

zandgrond met een dunne bouwvoor. Door verschillen in hoogteligging zijn er ook grote verschillen in 

ontwatering en organische stofgehalte van de bouwvoor. De ontwatering varieert van 1 tot 3 meter 

onder maaiveld en het organische stofgehalte tussen 3 en 8%. Op schrale plekken wordt extra 

organische stof aangevoerd in de vorm van jongvee stalmest en natuurmaaisel. De snijmais wordt op 2 

percelen geteelt.  

Kievit richt zich bij de maisteelt op aanvoer van organische stof om de bodem productief te houden ook 

bij beperking van mogelijkheden voor stikstof en fosfaat bemesting. Grasonderzaai is volgens Kievit een 

goed instrument dat leidt tot een positieve organische stof balans bij snijmaisteelt.  Kievit wil liever geen 

vroeger ras kiezen omdat dit volgens hem opbrengst kost en hij streeft naar een maximale 

snijmaisopbrengst. Hij heeft goede ervaring met het ras Torres op het hoge perceel. Torres 

(middenvroeg) is pas oogstrijp na half october (ds%> 35%). Voor een goede ontwikkeling van een 

groenbemester na mais is de maisoogst laat.  
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De hoofd grondbewerking op beide percelen is niet kerend met de Smaragd om de verse organische stof 

boven in het profiel te houden waardoor het bodemleven extra wordt gestimuleerd. Nadeel hiervan is dat 

de restanten vann de groenbemester en dhet aangevoerde natuurmaaisel niet geheel worden 

ondergewerkt. Bij het inzaaien van de mais was dit echter niet hinderlijk. De groenbemester wordt wel 

tijdig (begin maart) doodgespoten zodat eind april de restan ten van de graszode makkelijk uit elkaar 

vallen. 

Plan van aanpak 

De demo’s zijn gepland op de percelen an de Bongveenweg en aan de Roderweg 

Perceel Roderweg (Conitueteelt snijmais Torres) 

    Bemesting           

mestsoort Ton of 
kg per 

ha 

kg N-
totaal Rij-eff 

Kg N-werkzaam 
landbouwkundig 

Kg N-
werkzaam 
wettelijk 

kg 
P2O5 kg K2O 

RDM rij 35 140 1.1 86 63 29 207 

vaste mest 27 170 1 47 77 66. 238 

 It RG gras 1.5 41 1 20   13 51 

It RG zode 2 22 1 11   14 33 

protamylasse 
 

0 1 0 0 0 0 

k-60 80 0 
  

  0 48 

Urean 100 10 1.1 11 11 0 
 totaal   383   174 151 123 576 

 

1. Rassenkeuze 

a. Torres  

b. Agrifirm Dairy Mais Massa (mengsel met erin Torres) 

c. Genialis 

2. Demo onderzaai (combinatie met vlinderbloemigen voor extra N-levering) 

a. Zie rapportage Kievit alternatieve groenbemesters 

 

Perceel Bongveenweg (Gescheurd grasland Asgaard) 

Het gras is bemest met RVDM 40 ton/ha + 300 kg KAS. Dit past binnen de wettelijke kaders. De vraag is 

of het ook voldoende is voor een snede gras en een goede mais opbrengst. 

1 Overbemesting 

a. 0 kg KAS/ha 

b. 150 kg KAS/ha 

c. 300 kg KAS/ha 
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Teeltactiviteiten 
Hieronder zijn de verschillende teeltactiviteiten samengevat. 

 

Perceel Roderweg 

15 mrt  :16 ton vaste mest/ha 

3-mei:  :35 m3/ha DRM rijenbemesting 

6-mei    :Zaaien Torres 

10-mei   :150 kg K60/ha 

11-mei   :Wiedeggen 

10 okt  : Oogst 

 

 

Perceel Bongveenweg 

15 feb   :40 m3/ha DRM 

5-mei    :Maaien 1e snede gras 

12-mei   :Doodspuiten graszode 

22-mei   :Hoofdgrondbewerking (spitten) 

23 mei   :Zaaien ras Asgaard 

10 okt  : Oogst 
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Resultaten 

 

 
6 juni Foto opgekomen snijmais perceel Roderweg 

Op 6 juni viel op dat in het perceel de gewaststand van enkele rijen minder goed was. Delen van rijen 

vielen weg en de plantjes inde rij stonden er verpieterd bij. Het lijkt erop dat bij het zaaien een 

kunstmestkouter te langsde rij heeft gestaan waardoor deze rij last kreeg van zoutschade van de 

vloeibare meststof Powerbasic. 

Op 8 juli viel een groot verschil op in beginontwikkeling van de snijmais. Zie foto op volgende pagina. Dit 

verschil is te verklaren door een verschil in voorvrucht. Der linker helft is altijd akkeerbouw geweest en 

bij het perceel met als grasland aangetrokken.  
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Foto perceel Roderweg. Verschil in beginontwikkeling door voorvrucht 

 

 

Foto bijeenkomst op 12 juli (koffie drinken bij de schuur) 
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Foto 12 juli Overzichtsfoto laat ingezaaide perceel aan de Bongveenweg  

De blokken met extra bemesting met KAS waren niet zichtbaar. 

 

Onderzaai Italiaans raaigras geslaagd op perceel Roderweg (na oogst 11 okt) 
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In september bleek wel op het perceel aan de Roderweg de mais last had van schimmelaantasting 

(bladvlekken). Het leek op een combinatie van Kabtiella en Helmintosporium Carbonum. 

 

Onderzaai met Italiaans raaigras in laat gezaaide perceel Asgaard (11-okt) 
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Opbrengst en voederwaarde 

Op 11oktober is de maïs geoogst. De mais werd gehakseld door loonbedrijf Zeijerveld met een John 

Deere hakselaar. Deze hakselaar is uitgerust met een inrichting waarmee via het meten van de opening 

van de invoerrollen i.c.m. de invoersnelheid de gewasopbrengst wordt gemeten. Tevens is de hakselaar 

uitgerust met de HarvestLab ™sensor. Met deze sensor kan op basis van Near-Infrared Technology (NIR) 

het gehalte van verschillende componenten zoals drogestof, zetmeel, ruw eiwt, NDF en ADF worden 

gemeten.  

 
Opbrengstkaartje perceel Bongveenweg 

 

De blokken met extra een N-gift resulteerde nneit in extra opbrengst gemeten door de hakselaar zoals 

blijkt uit het opbrengstkaartje. Ook de extra N-gift resulteerde niet in een duidelijke plus in kwaliteit 

(tabel 2). De 40 m3 DRM/ha +300 kg KAS/ha voor de 1e snede van het gras waren blijkbaar voldoende 

om de N-behoefte van 1 snede gras en een maisteelt te dekken.  

Het minder goede deel met als voorvrucht mais resulteerde in een lagere drogestofopbrengst ten 

opzichte van het dele met als voorvrucht gras.  
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Tabel 1 Indicatieve opbrengst en voederwaardegegevens perceel 1 

Behandelingen Opbrengst  Voederwaarde 

 
Verse 

(ton/ha) 
DS% 

Eurofins 
DS% 

Hakselaar 
Ton DS/ha 

Eurofins 
Ton DS/ha 
Hakselaar 

 
VEM 

(/kg ds) 

Zetmeel 
(g/kg 

ds) 

Asgaard perceel 15 42.7  32.9  14.1   350 

Torres slecht 39.5 38.2 39.3 15.6 15.5  972 337 

Torres  47.1 36.8 36.6 17.3 17.3  962 368 

Dairy mais massa 49.0 37.6 36.5 17.7 17.9  979 319 

Genialis 45.4 39.2 37.5 19.2 17.1  939 350 

 

Tabel 1 Satellietbedrijf Mts. Kievit kwaliteit 

      
Perceel Strook DS VEM Zetm Eiwit 

15 Asgaard KAS 300 35.5 1009 354 71 
15 Asgaard KAS 150 33.8 1065 366 75 
15 Asgaard KAS 0 35.0 1047 402 68 
15 Asgaard KAS 150 33.7 1044 360 71 
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