WAAROM GRASCONTROLE MET MIJNGRASLANDPLAN?
Organisatie, planning en voorraadbeheer van het
verse gras zijn essentieel voor succesvol weiden. Bij
een adequaat voorraadbeheer blijft de grasgroei
op peil. immers gras groeit uit gras. Gras groeit
echter onregelmatig. Door regelmatig meten en
plannen met behulp van MijnGraslandPlan speelt

u tijdig in op wisselingen in grasgroei.
MijnGraslandPlan helpt bovendien met de
dagelijkse planning. Hierdoor heeft u met
MijnGraslandPlan meer rust, een hogere
grasopbrengst en een constant aanbod van vers
gras voor uw melkkoeien.

WAT KAN IK MET MIJNGRASLANDPLAN GRASCONTROLE?
MijnGraslandPlan grascontrole is vergelijkbaar met
de melkcontrole. Met wekelijkse metingen van de
grashoogte geeft MijnGraslandPlan u inzicht in de
grasopbrengst per perceel, de grasvoorraad voor
de komende weken en de bijbehorende bijvoeding.
HOE WERKT HET?
Van de eerste week van april tot de 1e week van
september wordt de grashoogte van uw
weidepercelen wekelijks gemeten. Voor de
metingen heeft u de keus uit twee opties:
1. MijnGraslandPlan voert alle metingen uit;
2. Wij kijken op een vaste dag in de week of
er een meting is ingevoerd, zo niet dan
meten wij de volgende dag.
De meetresultaten worden
www.mijngraslandplan.nl

ingevoerd

op

In MijnGraslandPlan zijn de percelen gesplitst in
een maaien en een weiden groep. Het gaat hierbij
om het eerstvolgende geplande gebruik. U wilt
immers weten of u voldoende gras op uw
weidepercelen heeft. Uiteraard is deze verdeling
altijd aan te passen.
MijnBeweidingsPlan berekent vervolgens aan de
hand van de ingevoerde informatie van dieren,
bijvoeding, grasmetingen en grasgroei:
1. De optimale planning van de te beweiden
percelen de komende 10 dagen;
2. De grasvoorraad in relatie tot de behoefte
voor de komende 3 weken;
3. Gewenste hoeveelheid bijvoeding.

U krijgt inzicht of bij de huidige grasgroei uw
grasvoorraad de komende 2-3 weken voldoende is
of niet. Bovendien ondersteunt MijnGraslandPlan
in het maken van een optimale wekelijkse planning
van de beweiding.

WAT KRIJGT U ERVOOR TERUG?
A) Een wekelijkse beweidingsplanning op
maat:
Hierin staat de volgorde van de percelen,
gepresenteerd in een grafiek en een tabel.
De voorgestelde beweidingsvolgorde met
het aandeel weidegras en bijvoeding. Dit
uitgezet tegen de behoefte van het
melkvee. De bijbehorende tabel toont
tevens de gewenste aanpassing in
bijvoeding om op het optimale totale
grasaanbod uit te komen.

B) Inzicht in de grasvoorraad en eventuele
tekorten of overschotten:
MijnGraslandPlan bepaalt of u voldoende
vers grasvoorraad heeft de komende 3
weken. Op basis van deze grafiek kunt u
bepalen of uw grasvoorraad op peil is

C) Inzicht in de huidige grasgroei op uw bedrijf:
Op basis van de metingen krijgt u inzicht in
de actuele grasgroei op uw weide- en
maaipercelen.

D) Maaiplanning:
MijnGraslandPlan geeft inzicht in het
optimale maaimoment. De gewenste
opbrengst is instelbaar en de huidige
opbrengst en het aantal geschatte
groeidagen wordt grafisch getoond.

UIT DE PRAKTIJK
Veehouder Bartlo Hoogendijk heeft afgelopen jaar
met MijnGraslandPlan gewerkt. “In 80% van de
gevallen neem ik het advies over, soms om
praktische redenen niet, bijvoorbeeld omdat het
ene perceel achter het andere licht.”
Inzicht in de actuele grasgroei ervaarde Bartlo als
verhelderend. Met actuele metingen wordt een
stijgende of dalende grasgroei concreet. In
situaties met een dalende grasgroei wil je snel in
kunnen grijpen.

a) De bijvoeding te verhogen, hierdoor
neemt de vers grasopname af. In dit geval
moet er ruim 2 kg ds/koe/dag bij om het
tekort op te vangen;
b) Voor maaien gereserveerde percelen
toch te weiden. Hierdoor komt er meer
vers gras aanbod voor de koeien;
c) Niets doen, als u verwacht dat de
grasgroei op korte termijn weer sterk zal
stijgen.

In het voorbeeld (zie grafiek) daalt de grasgroei. Er
is in de eerste dagen nog voldoende gras (de
percelen zitten op of tegen de behoeftelijn), maar
daarna ontstaat snel een tekort (de percelen
duiken onder de behoefte lijn).
Je hebt dan de keus om:

VOOR WELKE BEWEIDINGSSYSTEMEN IS MIJNGRASLANDPLAN GESCHIKT
MijnGraslandPlan is bedoeld voor beweidingssystemen waarin omweiden wordt toegepast.
CONTACT
MijnGraslandPlan – Bedrijfsplanning B.V.
Oude Meije 18
3474 KM Zegveld
www.mijngraslandplan.nl
Wilt u deelnemen of heeft u aanvullende vragen:
stuur een e-mail of bel naar Wim Honkoop
wim@mijngraslandplan.nl / 0613522542

Vanaf 2018 zal tevens een versie voor standweiden
in gebruik worden genomen.

