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Kuilanalyse: Gras liegt nooit!! 

Element Streefwaarde Achtergrond

Fosfor (P) >3,5 g per kg ds Lager dan deze waarde betekent dat P beperkend is voor grasgroei en dat koeien zonder bijvoe-

ding gezondheidsproblemen kunnen krijgen. Hogere gehalten treden op bij een hogere bemes-

ting en voldoende beschikbaarheid.

Kalium (K) 25-35 g per kg ds Lager dan deze waarde kost gewasproductie. Hoger dan deze waarde levert problemen op 

met veegezondheid.

Zwavel (S) 2,2-4,0 g per kg ds Lager dan 2,2 g per kg ds moet er bemest worden met zwavel. Beoordeel dit ook in combinatie 

met de N/S ratio (<14). Hoger dan 4,0 g per kg ds staat zwavel de koperopname van het vee 

in de weg.

Koper (Cu) Op kleigrond bijna altijd te laag in gras voor veegezondheid. Voor melkkoeien is de behoefte 

12 mg per kg ds, en voor jongvee en droogstaand vee 14-25 mg per kg ds. Aanvullingen in 

rantsoen noodzakelijk en stoorzenders als zwavel en molybdeen in de gaten houden.

Selenium (Se) Op kleigrond bijna altijd te laag voor veegezondheid. Behoefte jongvee en melkkoeien  

100-180 ug per kg ds. Aanvullen via rantsoen of bemesting.

IJzer (Fe) 250-500 mg per kg ds Boven de 1000 mg per kg ds is teveel en is het belangrijk om antioxidanten als vitamine A, E, 

caroteen, Se, Cu en Zn in de gaten te houden. Grond in de graskuil heeft veel invloed op het 

ijzergehalte. Dus om ijzer in kuilen te laten dalen, kijk ook naar ruwvoederwinning.

Molybdeen (Mo) <3-5 mg per kg ds Bij een hoger molybdeengehalte wordt de koperopname van het vee verlaagd. Een lagere 

pH van de bodem geeft een lage beschikbaarheid van molybdeen. Na bekalken neemt de 

mineralisatie van organische stof toe en neemt het molybdeengehalte in het gras ook toe.

Kali   De bemestingstoestand van kali is op klei vaak aan de

hoge kant. Dit kan waarde van >35 g K per kg droge stof 

in de kuil opleveren met kans op gezondheidsproblemen 

voor de koeien. Bedrijven of percelen met een extensieve 

bedrijfsvoering met lage K-getallen en K-beschikbaar 

kunnen echter wel baat hebben bij een kalibemesting. 

Zwavel    Wanneer het S-leverend vermogen lager is dan 20 kg

S per ha moet er vóór de eerste en eventueel de tweede snede 

zwavel worden bijbemest met KAS-S of andere zwavelhoudende 

meststoffen. Bij deze waarden laten kuilanalyses zonder 

zwavelbemesting ook waarden zien van <2,2 g S per kg ds. 

Daarna komt er genoeg vrij door mineralisatie uit de bodem. 

Bij een hoog S-leverend vermogen (>30) kan dat ten koste gaan 

van de opname van andere elementen (o.a. koper). LET OP dat 

sommige vloeibare meststoffen zwavelhoudend zijn, wat bij een 

hoog S-leverend vermogen van de grond niet wenselijk is. 


