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B
ekalken met gips remt de 
mineralisatie in veenbo-
dems af  en dat verlaagt de 

grasopbrengt. “Kalk heeft het te-
genovergestelde effect”, zegt Joa-
chim Deru, onderzoeker agrobio-
diversiteit en duurzame veehou-
derij van het Louis Bolk Insti-
tuut. Dit instituut, het 
Veenweiden Innovatiecentrum 
en Alterra onderzochten de effec-
ten van calcium- en magnesium-
houdende meststoffen op bodem-
kwaliteit en grasopbrengsten in 
het westelijk veenweidegebied. 
Het onderzoek is onderdeel van 
het project ‘Bodemindicatoren 
voor duurzaam bodemgebruik in 
de veenweiden.’ 

Wat was het doel van het onderzoek?
“In 2010 bleek het gemeten stik-
stofstofleverend vermogen van 
veengraslanden te variëren van 
170 en 340 kilogram per hectare. 
De Ca/Mg-verhouding in de bo-
dem zou dit beïnloeden. We wil-
den graag weten of  veehouders 
het stikstofleverend vermogen en 
daarmee de grasopbrengsten 
kunnen sturen met verschillende 
calcium- en magnesiumhouden-
de meststoffen. We hebben de ef-
fecten bepaald van bemesting (in 
2014 verdeeld over drie giften) 

met kalk, gips, magnesiet en kie-
seriet op grasopbrengsten en bo-
demkwaliteit in 2015.”

Wat zijn de resultaten van de proef?
“In 2015 zijn de percelen niet aan-
vullend bemest. Het meest op-
merkelijk was dat zowel gips als 
kieseriet de grasopbrengsten in 
2015 verlaagden met 600 kilo dro-
ge stof  per hectare. Kalk en mag-
nesite hadden het omgekeerde ef-
fect. Kalk verhoogde de graspro-
ductie met 400 kilo droge stof  per 
hectare ten opzichte van de re-
fentie zonder bekalking. Gips 
wordt vaak als meststof  geadvi-
seerd om de calciumbezetting te 
verhogen zonder de pH te beïn-
vloeden. Uit onze proef  blijkt dat 
niet.”

Welke conclusies trekken jullie uit het 
onderzoek?
“Stikstofnalevering en graspro-
ductie hangen minder samen met 

de Ca/Mg-verhouding en meer 
met een hogere pH en calciumbe-
zetting. Een hoge pH stimuleert 
het bodemleven, waardoor meer 
organische stof  mineraliseert en 
dat verhoogt de grasproductie. 
Meer afbraak van organische 
stof  door kalk vermindert de bo-
demvruchtbaarheid niet, omdat 
veen voldoende organische stof  
bevat.”

Wat kan de boer in de praktijk met de 
onderzoeksresultaten?
“Bekalk voor goede grasop-
brengsten op basis van het pH-
streeftraject van 4,6 tot 5,2 voor 
veen. Bij een te lage pH is bekal-
king noodzakelijk. Bekalk in klei-
ne stappen voor een goede benut-
ting van de vrijkomende stikstof. 
Voor grasopbrengst op veen wer-
ken kalk of  magnesite beter dan 
gips of  kieseriet. Het nadeel van 
kalk en magnesiet is dat ze bo-
demdaling versnellen door de mi-
neralisatie van organische stof. 
De daling is circa 1 tot 2 centime-
ter per jaar. Op de langere ter-
mijn houd je geen productieve 
grond meer over. Dan is het de 
vraag: ga je voor hoge productie 
op korte termijn of  voor gematig-
de productie op langere termijn?”
 De onderzoeksbrochure is gratis te 

downloaden op www.louisbolk.
org/downloads/3119.pdf

Gips verlaagt grasproductie

 VRAGEN AAN
Joachim Deru

Rijswijk – In 2015 zijn volgens vee-
voercertificeerder GMP+ dubbel 
zo veel problemen geweest met 
veevoer dan in 2014. GMP+ regi-
streerde in totaal 147 meldingen, 
tegen 73 in 2014.

Dit blijkt uit een bericht over 
het Early Warning systeem. Het 
aantal problemen met voer steeg 
met ruim 60 procent, van 60  naar 
98 gevallen. In bijna de helft hier-
van ging het om overschrijdingen 
van de norm voor pesticiden. 
Daarna volgden microbiologische 
vervuilingen, dioxines en PCB’s, 
zware metalen en verboden stof-
fen.

Van ruim een derde van alle 
vervuilingen kon de bron niet 
worden achterhaald. In 20 pro-
cent van de gevallen faalde het 
controlesysteem. Menselijke fou-
ten veroorzaken nog geen 10 pro-
cent van de problemen.

GMP+ ziet sterke 
stijging van 
voervervuiling

Glasgow – Het op een na grootste 
Britse zuivelbedrijf  Muller-Wise-
man houdt de melkprijs per 1 juli 
op hetzelfde niveau als deze 
maand. Het is de eerste keer dit 
jaar dat een grote Britse zuivelaar 
de melkprijs niet verlaagt.

Muller-Wiseman betaalt mo-
menteel rond de 23,5 cent per liter. 
Melkveehouders die in een ‘dedi-
cated pool’ voor een supermarkt 
zitten, krijgen een paar centen 
meer. Die prijzen liggen rond 
7 cent lager dan een jaar geleden. 
Maar per 1 juli komt er geen wijzi-
ging, heeft Muller-Wiseman nu 
aangekondigd. 

Dat is in tegenstelling tot de an-
dere grote zuivelbedrijven, Arla 
en First Milk, die wel een verdere 
verlaging hebben aangekondigd. 
“De Britse markt voor zuivel- 
ingrediënten toonde in mei een 
lichte verbetering. Na twee jaar 
van onophoudelijke neerwaartse 

druk is dat goed nieuws”, aldus 
Michael Masters, secretaris van 
de organisatie van Muller-Wise-
mans melkveehouders Direct 
Milk. “Voor de ontwikkeling op 
lange termijn is vooral belangrijk 
hoe de EU de verkoop van de grote 
voorraden gaat regelen.”  Corr 

Brits Muller-Wiseman 
houdt melkprijs stabiel

Ruurlo – ST Genetics Holland is 
gestart als nieuwe importeur en 
distributeur van sperma van 
Sexing Technologies. Mart Rey-
link is sinds afgelopen april aan-
gesteld als vertegenwoordiger 
van het Amerikaanse bedrijf  in 
Nederland.

Het sperma dat via Duitsland 
naar Nederland komt, ligt opge-
slagen bij FertiPlus in Ruurlo. 
Voor wat betreft de distributie on-
der KI-stations en melkveebedrij-
ven wordt gebruik gemaakt van 
het netwerk van de fokkerijorga-
nisaties Bayern Genetik en IPS.

ST Genetics is de fokkerijtak 
van het Amerikaanse Sexing 
Technologies, de patenthouder 
van de methode om sperma te 
seksen. Het bedrijf  werd groot 
dankzij de introductie van deze 
techniek om sperma te scheiden 
in mannelijk en vrouwelijk sper-
ma. 

Nadien startte de onderneming 
met een eigen fokprogramma en 

de wereldwijde distributie van 
sperma. In de afgelopen jaren 
werden daartoe diverse fokkerij-
organisaties overgenomen.

Met name in Amerika wordt er 
volgens Reylink flink door ST Ge-
netics aan de weg getimmerd. De 
bedoeling is dat dit ook in Europa 
navolging krijgt. De Amerikaanse 
fokkerijorganisatie is daarom be-
zig een eigen distributienetwerk 
op te zetten in Europa.

De stieren van ST Genetics wer-
den tot nu toe vermarkt via  
AI Total uit Zwolle. Paul Koerhuis 
van AI Total geeft aan dat zijn or-
ganisatie de stieren van ST Gene-
tics blijft vermarkten die al in het 
pakket zaten, maar dat daarnaast 
de nieuwe ST-stieren via ST Ge-
netics Holland beschikbaar ko-
men.

ST Genetics biedt sperma van 
zowel Holstein- als Jerseystieren 
aan. De eerste stierenkaart van 
ST Genetics Holland is te vinden 
op de website www.stgenetics.nl.

Nieuwe spermadistributeur 
voor ST Genetics Holland

Muller-Wiseman is de eerste Britse 
zuivelaar die de melkprijs dit jaar 
niet verlaagt.

Wageningen – De geitenmelkprijs 
houdt ondanks oplopende druk 
nog altijd goed stand. Dit blijkt 
uit de jongste geitenmelkprijsver-
gelijking in opdracht van de LTO-
vakgroep geitenhouderij.

 
In april bedroeg de gemiddelde 
geitenmelkprijs € 69,34 per 
100 kilo (ex btw). Dat is slechts 
62 cent minder dan de prijs in 
april 2015. De gemiddelde melk-
prijs over de laatste twaalf  maan-
den staat bovendien op € 70,25 per 
100 kilo. Deze melkprijzen zijn ex 
btw en gelden bij een jaarleveran-
tie van 800.000 kilo per bedrijf.

Voor het berekenen van de prijs 
per kilo wordt uitgegaan van een 
standaardgehalte van 4,18 pro-
cent vet en 3,45 procent eiwit.

Hoogste betaler blijft verwer-
ker HGM, dat in april € 72 per 
100 kilo betaalde, en in maart zelfs 
€ 75,35 (toen waren de gemiddelde 
gehaltes aan vet en eiwit in de 
melk nog hoger). De tweede posi-
tie is niet langer voor handelaar 
Milkconnect, maar voor verkoop-
coöperatie BGNN in Leek. De Bet-
tinehoeve en CBM volgen.

LTO laat de melkprijs voortaan 
op een andere manier berekenen. 
Het wil af  van de schier eindeloze 
nabetalingen en dergelijke. Nabe-
talingen kunnen voortaan niet 
verder meer teruggaan dan een 
jaar.

Alle veranderingen in de melk-
prijs kunnen voortaan alleen nog 
maar op het melkgeldsaldo van 
het laatste jaar worden bijge-
schreven, zo heeft de vakgroep 
bepaald. Sommige bedrijven 
keerden nabetalingen uit tot over 
twee jaar terug, alles om de con-
currentie de loef  af  te steken en 
als hoger betalende te boek te 
staan.

Geitenmelkprijs 
houdt ondanks 
druk goed stand

De gemiddele geitenmelkprijs in 
april was € 69,34 per 100 kilo.

Cono haalt ruim € 1 
van voorschot af

CRV en SAC koppelen 
managementprogramma

Fonterra wil verlichting 
concurrentieregels

FrieslandCampina 
steunt Rijksmuseum 

Westbeemster – Cono Kaasmakers 
verlaagt de voorschotprijs over mei 
met € 1,05 naar € 27,12 per 100 kilo 
ex btw. De verlaging kom tot stand 
door een beperking van de vetprijs 
met 9 cent tot € 2,46 per 100 kilo en 
aftopping van de eiwitprijs met 
19 cent, waardoor die nu uitkomt 
op € 5,76 per kilo. Op maandbasis is 
de voorschotprijs € 4,80 lager dan 
vorig jaar.

Arnhem – CRV en SAC hebben hun 
managementprogramma’s aan el-
kaar gekoppeld. Dat betekent dat 
het online managementsysteem 
VeeManager van CRV vanaf heden 
gegevens kan uitwisselen met het 
programma Saturnus, waarmee de 
melksystemen van SAC zijn uitge-
rust. Hierdoor is dubbele invoer van 
gegevens niet meer nodig. VeeMa-
nager is daarbij leidend voor de in-
voer van gegevens.

Auckland – Fonterra wil verlichting 
van de concurrentieregels die de 
zuivelonderneming kreeg opgelegd 
met de Dairy Restructuring Act in 
2001. De wet, die nu wordt herzien, 
reguleert de Nieuw-Zeelandse zui-
velmarkt sinds de oprichting van 
Fonterra. De zuivelonderneming wil 
minder melk verplicht afstaan aan 
derden en wil af van de verplichte 
aanname van nieuwe leden.

Amsterdam – FrieslandCampina en 
het Rijksmuseum hebben een sa-
menwerkingsovereenkomst voor 
drie jaar getekend. De zuivelonder-
neming betaalt het museum een on-
bekend bedrag en gebruikt daar-
voor in ruil de naam van het muse-
um in haar marketing- en promotie-
activiteiten. Ook verkoopt de 
museumwinkel een speciaal door 
FrieslandCampina ontwikkelde Hol-
land Master Edammer kaas.

Voor grasopbrengst op veen 
werkt, bij een te lage 
pH-waarde, bekalking met 
kalk of magnesiet beter dan 
gips of kieseriet. Dat blijkt 
uit onderzoek door het Louis 
Bolk Instituut.

Joachim Deru, onderzoeker agrobiodiversiteit en duurzame veehouderij van het Louis Bolk Instituut.
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