
 
Meer bestendig eiwit in gras is méér melk(eiwit)! 

Grasland is de beste en goedkoopste voedingsbron voor rundvee en met name voor melkvee. Veel en goed 
gras is uiterst belangrijk voor een goede en rendabele melkproductie. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. 
De bemesting heeft een directe invloed op kosten, winst en kwaliteit en is daarmee een van de belangrijkste 
factoren om mee te sturen. Veel veehouders kiezen om deze reden Novurea als stikstofmeststof. Waarom? 
Neem contact met ons op, dan vertellen we u er alles over. 
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Meer bestendig eiwit in gras 
Triferto onderzocht het effect van ASS, Entec en Novurea-S op de opbrengst en kwaliteit van de eerste snede 
gras. De stikstof in de eerste twee producten bestaat voor 30 procent uit nitraat en voor 70 procent uit 
ammonium, terwijl Novurea 15 procent ammonium en 85 procent ureum bevat. Duidelijk is dat de 
proefvelden die vroeg werden bemest met Novurea de hoogste eiwitopbrengsten realiseerden. Bovendien 
was het eiwit het meest bestendig. In een goede kuil zien we bij voorkeur een lager gehalte oplosbaar eiwit 
en meer bestendig eiwit. Dit stimuleert de melkgift en de aanmaak van melkeiwit. 
 

 

Meerjarige proefresultaten op grasland 
Het effect van stikstofmeststof Novurea en 
Novurea-S op grasland werd vergeleken met KAS 
(zwavel). Onderzoeken werden deels 
onafhankelijk uitgevoerd door PPO en door 
Novurea-dealers. Doel van het onderzoek was 
vast te stellen of het gebruik van Novurea of 
Novurea-S op grasland leidt tot een hogere 
opbrengst en kwaliteit in vergelijking tot KAS 
(zwavel). De resultaten er van worden hieronder 
per jaar getoond. 
 

Uitstekende voederwaarde  
Een hogere droge stofopbrengst is in de meeste 
gevallen pas gewenst, indien de voederwaarde 
ook goed is. Uit meerjarig onderzoek blijkt dat er 
met Novurea en Novurea-S meer VEM en ruw 
eiwit (RE) geoogst wordt, zo blijkt uit de 
voederwaarde analyses uitgevoerd door 
EuroFins agro (BLGG AgroXpertus). 
 

Succes op meer dan 150.000 ha grasland 
 

 Aantoonbaar meer eiwit in gras 

 Meer benutbaar eiwit 

 10% lagere bemestingskosten 

 Minder arbeid, logistiek en opslag 
 
Meer weten: 
Triferto BV 
Koopmanslaan 8 
7005 BK Doetinchem 
Tel; 0314 374000                               klik hier 

http://www.novurea.eu/nl/contact/vind-mijn-dealer

