Geachte deelnemer GLB pilot Winterswijk,

Wageningen, 15 februari 2013

Tijdens de inloopdagen heeft u te kennen gegeven graan te willen verbouwen in 2013 en
heeft u één of meerdere percelen opgegeven voor de dienst B2-1 Graanakkers,
waarvoor een bijdrage vanuit de pilot van € 500 per ha. in de kosten van de teelt staat.
Graanteelt is in de GLB pilot een belangrijk speerpunt omdat dit gewas een meerwaarde
heeft voor de biodiversiteit, vooral die van akkervogels.
Om graanteelt te stimuleren bieden we in 2013 de ondernemers, in het bijzonder
melkveehouders, de mogelijkheid om het geoogste graan te laten verwerken tot
krachtvoer en de extra bewerkingskosten die dat met zich meebrengt te vergoeden.
Er zijn 2 opties mogelijk:
Optie 1
 Het graan kan voor deze doelstelling geoogst worden bij een hoog
vochtpercentage van 20-25%.
 Loonbedrijf Westerveld Breedenbroek (in zoverre wij weten het enige
loonwerkbedrijf in de regio die beschikt over geschikte apparatuur) komt met een
combine om het graan te dorsen en een speciale overlaadwagen om het graan
tijdelijk op te slaan en te vervoeren naar je bedrijf. Het geoogste graan wordt
daar verwerkt in een maal- en silo bag combinatie. De speciale overlaadwagen
kan eenvoudig de bak vullen en het graan wordt gemalen, aangezuurd
(propionzuur) en onder druk wordt direct een folieslurf gevuld. Slurven zijn
verkrijgbaar van 60 m lengte en een doorsnee van 1.50, 1.75 of 2 m. Rob
Boeiijnk (Mentink), deelnemer in de GLB pilot, heeft met deze wijze van
graanverwerking en gebruik ervaring.
Kosten (prijspeil 2012) per ton
malen en silo baggen
€ 11,60
Silo bag
€ 5,25
Zuur incl. toedienen
€ 4,75
---------Totaal excl. BTW
€ 21,60
Gebruik trekker en overlaadwagen € 72,00 per ha
In 2013 verdwijnt de rode diesel, de prijzen zullen daardoor wat hoger komen te liggen.
We stellen de vergoeding op € 25 per ton en gaan uit van 5 ton graan per ha.,
daarbovenop komen de kosten voor gebruik van een overlaadwagen: € 72,00 per ha.
De vergoeding die WCL boven op de € 500 geeft voor deze extra bewerkingskosten is
€ 200 per ha.
Optie 2
Het graan laten dorsen (laag vochtpercentage 16%) en (laten) afvoeren naar ForFarmers
in Lochem (of AgruniekRijnvallei). Het graan wordt daar geplet en opgeslagen. Alleen
mogelijk voor gerst en tarwe. Er wordt een monster genomen om de kwaliteit te
bepalen en er wordt een kwaliteitsverklaring getekend. Op afroep kan graan geplet terug
geleverd worden van eenzelfde kwaliteit. Het graan kan vervolgens via de
krachtvoerautomaat worden gedoseerd. Bert Kruisselbrink (Woold), deelnemer in de GLB
pilot heeft met deze wijze van graanverwerking en gebruik ervaring.

Kosten (prijspeil 2012) per ton
Bruto prijs:
€ 32,00
Op de bruto prijs kunnen nog de gangbare kortingen van toepassing zijn voor afname
hoeveelheden. Bijkomende kosten zijn natuurlijk het transport naar Lochem (of elders)
waarvoor zelf gezorgd moet worden. We zijn uitgegaan van 5 ton graan per ha.
De vergoeding die WCL boven op de € 500 geeft voor deze extrabewerkingskosten is
€ 200 per ha.
Optie 3
Gerst als dekvrucht bij graslandvernieuwing
Tijdens de laatste voorlichtingsbijeenkomst op 13 september bij zaal Schreurs in Kotten
hebben we ook de mogelijkheid aangeboden om gras(klaver) onder dekvrucht (gerst) in
te zaaien. Dit is een interessante optie bij graslandvernieuwing. De zomergerst wordt
gelijk gezaaid met gras/klaver. De snelle opkomst van gerst voorkomt veronkruiding en
de jonge gras/klaverplantjes kunnen rustig kiemen. De gerst wordt bij voorkeur als
korrel geoogst, bij uitzondering is oogst als GPS toegestaan (past niet binnen de
vergoeding van € 500 voor graanteelt en kan alleen in combinatie met de dienst
stoppelveld; in deze situatie dus niet mogelijk!). Direct na de graanoogst wordt met een
zodebemester dierlijke mest aangewend.
De eerste snede gras wordt vrij snel gemaaid om klein onkruid en stoppelresten af te
voeren (pinkenkuil). In het najaar kan dan nog een goede snede gras geoogst worden en
kan het perceel verder als grasland.
De vergoeding die WCL boven op de € 500 geeft voor graslandvernieuwing onder
dekvrucht van gerst is € 150 per ha.
Deze optie kan ook gecombineerd worden met optie 1 of 2 waarbij het graan ook nog
eens verwerkt wordt tot krachtvoer. Dan wordt de vergoeding nog eens € 200 hoger.
Aan u nu het verzoek om aan te geven voor welke optie u in 2013 interesse hebt
en met hoeveel ha u daar aan wilt deelnemen. Ook willen we tijdens de oogst en
verwerking van het graan tot krachtvoer op een aantal bedrijven gaan kijken.
Als u bereid bent u bedrijf daarvoor open te stellen kun u dat op de antwoordstrook aangeven.
Vul de antwoordstrook in en stuur die terug in de bijgevoegde retourenveloppe
of download de antwoordstrook van de WCL-site (www.wclwinterswijk.nl) en
mail deze ingevuld naar: rob.geerts@wur.nl

Informatiebijeenkomst
In het vroege voorjaar willen we een informatiebijeenkomst organiseren waarbij door
deskundigen informatie wordt gegeven hoe de verwerking van graan tot krachtvoer in
zijn werk gaat en hoe deze producten het best ingezet kunnen worden op het bedrijf.
Voederwaarde, voor – en nadelen van het product, dosering etc. zullen dan aan de orde
komen. Tevens zullen enkele ervaringsdeskundigen aan woord komen op welke wijze zij
het graan als krachtvoer op hun bedrijf inpassen.
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