De ureummeter

Demo- en conferentiedag 22 augustus 2015

E ff i c i ë n t v e rs gr a s voeren
Een hoge opkomst, blikverruiming, veel

aangevuld met ander ruwvoer. Maar met zo

door een forumdiscussie door diverse

discussie en brainstormen, en een gezellige

min mogelijk krachtvoer. Daartoe heeft hij

partijen in de zuivelketen. Zij discussiëren

dag. Zo zien Wim de Hoop van KCGG en

in samenwerking met KCGG (Kennis Center

aan de hand van enkele stellingen over

Aleid Blitterswijk, lid-melkveehouder van

Groene Groei) een ureummeter gevonden

kansen voor kostenverlaging, een lager

DOC Kaas de ‘Demo- en conferentiedag’ die

in Italië – oorspronkelijk gebruikt voor de

fosfaatoverschot en het imago van de zui-

zij op 22 augustus organiseren. Maar het

wijnproductie – waarmee hij tweemaal

vel. Vervolgens zijn er op en om het erf en

hogere doel met de dag is dat er op termijn

daags het ureumgehalte in de melk meet.

in de kersenboomgaard van het bedrijf van

door de industrie op dezelfde schaal wordt

En een methodiek waarmee hij dagelijks

Blitterswijk diverse standjes met demon-

geïnnoveerd in ruwvoer als in krachtvoer.

de voedingswaarde van het verse gras kan

straties, presentaties, lezingen en discus-

Aleid: “Ik wil een melkmachine die tijdens

inschatten. Dit project ‘Zo groen als gras’ –

sie. Ook zijn er demovelden gras en mais.

het melken, liefst per koe, het ureumge-

medegefinancierd door Zuivel.nl – is een

halte in de melk meet. Binnen 5 minuten.

van de twee projecten waar het 22 augus-

De dag begint om 10.30u en tussen

En software of een rekenmodel voor opti-

tus om draait. Het andere project gaat over

12.00 - 16.00u zijn er doorlopende

maal gebruik van gras en ander ruwvoer.”

‘Ruwvoerteelt en precisiebemesting’.

presentaties en demo’s op het terrein.

Aleid heeft een missie: hij wil zijn koeien

De dag wordt geopend door boerin en Euro-

Voor meer informatie, mail naar

voornamelijk vers gras voeren. Eventueel

parlementariër Annie Schreijer-Pierik gevolgd

dehoop@kcgg.nl

Adres: Beverweertseweg 67 in Werkhoven.

