Themamiddag: Goed(e) snijmais telen, een hele uitdaging!
Hoe ga ik om met de lagere normen?
Donderdag 12 februari 2015
13.30 uur tot 16.30 uur
De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk
Naast gras is snijmais het belangrijkste voedergewas in Nederland. In 2015 worden de normen voor
de teelt van mais verder aangescherpt. Hoe kun je met de lagere normen de bemestingsadviezen
voor snijmais nu zó toepassen dat opbrengst en voederwaarde op peil blijven? Tijdens de
themamiddag wil de commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) samen met
gebruikers de uitdaging aangaan om dat uit te vinden.
In 2015, het 2e jaar van het 5e actieprogramma, worden de normen voor de teelt van mais verder
aangescherpt. Vorig jaar hebben veel melkveebedrijven al te maken gehad met een nieuwe
verhouding van gras/mais van 80:20 en is de correctiefactor van 5% geschrapt. Derogatiebedrijven
mogen geen fosfaatkunstmest meer gebruiken en op oostelijk en zuidelijk zand is de gebruiksnorm
dierlijke mest van 250 naar 230 kg N gegaan. Per 2015 komen daar voor heel Nederland de lagere
normen voor fosfaat bovenop en voor zuidelijk zand een extra korting van 20% van de N-norm op
mais. Kortom, een uitdaging om voldoende en goede mais te telen.
Programma
13.15 uur

Ontvangst

13.30 uur

Welkom door Voorzitter CBGV
Ruwvoerteelt en het 5e actieprogramma
Noodzaak en mogelijkheden voor de melkveehouderij
Maatregelen om goede snijmais te verbouwen
Welke (alternatieve) maatregelen in 2015
binnen 5e actieprogramma
Betere mais met dierlijke mest in de rij
Kan dat overal?

14.45 uur

Pauze

15.05 uur

Welke vervangers zijn er voor kunstmestfosfaat?
...bijvoorbeeld uit reststromen...
Vanggewas na mais ook goed voor de boer
Wat levert een geslaagd vanggewas op?
Geen woorden, maar daden!
Praktijkervaringen in een gesprek met loonwerkers

16.00 uur

Discussie

16.30 uur

Afsluiting met een maishapje en borrel

Jeanet Brandsma (LTO)
Harm Smit (Ministerie van EZ)

Jaap Schröder (Wageningen UR)

Albert-Jan Bos (DLV)

Wim Bussink (NMI)

Janjo de Haan (Wageningen UR)

Loonwerkers

Met vriendelijke groet, Jeanet Brandsma (voorzitter CBGV)
Meer informatie: Bert Philipsen (contactpersoon CBGV) 0317 480731 of bert.philipsen@wur.nl
Meld u aan door een email te sturen naar livestockresearchsecrdiervoeding@wur.nl

