
 
 
 
 
 

Geachte relatie,  
 
Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief. Een strenge winter lijkt nu nog ver 
weg. Voor het land en het ongedierte zou een strenge vorst wel goed zijn, 
maar we moeten maar afwachten wat februari en maart ons nog brengt.  
Toch zijn wij al volop bezig met het voorjaar. Vooral de kunstmest heeft nu 
onze aandacht. 
Profiteer ook dit jaar van de GrasPlus vroegkoopactie die wij u kunnen bieden. 
In deze nieuwsbrief leest u de voordelen en de mogelijkheden voor uw bedrijf. 
Verder in deze nieuwsbrief: 

• Kuilvoer voor schapen 
• Inleveren kuilplastic 
• Kuilplastic en onderfolie 
• Grind en zandslurven 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuilvoer voor schapen 
 
De ene graskuil is de andere niet. Uit recente gegevens blijkt dat graskuil van 
april/mei 2014, de vroege kuil, gemiddeld genomen erg nat is en veel eiwit bevat. De 
zomerkuil, van juli/augustus 2014, heeft een betere structuur en een hoger 
drogestofgehalte, maar daarin zit weer minder eiwit.  
Een schaap dat in het voorjaar aflammert, moet een maand voor de geplande 
werpdatum naar binnen en worden bijgevoerd. In die laatste vier weken van de 
dracht worden de lammeren maar liefst zes keer zo groot. Bovendien moet de 
biestproductie op gang komen. Dit alles lukt niet als de ooi een paar dagen voor 
aflammeren op stal komt en enkel wintergras heeft gehad.  
De snel groeiende lammeren nemen steeds meer plaats in. Toch heeft een drachtige 
ooi elke dag zo’n 2 kilo droge stof nodig. Daarom kunnen de ooien in het begin op 
stal het beste zomerkuil krijgen, want die heeft per kilo product meer droge stof dan 
de voorjaarskuil. De zomerkuil komt qua voedingswaarde soms te kort om de 
biestproductie na aflammeren meteen vlot op gang te krijgen. Dagelijks 2 tot 3 ons 
krachtvoer met hoog eiwitgehalte is dan ook een nuttige aanvulling op de zomerkuil. 
 
Twee weken na het aflammeren is de melkgift van de ooi op de top. Dat blijft zo vier 
weken lang en daarna zakt de melkproductie geleidelijk. Dit verloop bepaalt ook de 
voergift: twee weken opbouwen, vier weken hooghouden, daarna afbouwen.  
Wat betreft het kuilgras van afgelopen jaar leent de goede voorjaarskuil zich het 
beste voor de eerste zes weken en kunnen de zogende ooien daarna over op de 
zomerkuil.  
Daarnaast kunt u hooi verstrekken om voldoende structuur in het rantsoen te krijgen. 
Een schaap gaat alleen herkauwen als er genoeg structuur in het voer zit. 
Na het spenen moeten de ooien opdrogen. In deze fase hebben ze de eiwitrijke 
voorjaarskuil niet meer nodig. En de gespeende lammeren kunnen die periode ook 
het beste de zomerkuil krijgen. De jonge dieren beginnen dan pas hun penspapillen 
te ontwikkelen. Dat gebeurt onder invloed van structuur in het rantsoen. Krijgen de 
lammeren structuurarm voer, dan ontwikkelen de papillen zich onvoldoende en zullen 
de lammeren nooit een goede spijsvertering krijgen. 
 
Extra mineralen geven in de winter hoeft niet altijd. Bij voldoende krachtvoer ( 2 ons ) 
per dag dekt dat de mineralenbehoefte van een schaap helemaal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bemesten op maat met GrasPlus 
 
De opbrengst en kwaliteit van gras is sterk afhankelijk van de bemesting. Het wordt 
steeds belangrijker om op maat te bemesten. Er is dan ook meer behoefte aan 
andere elementen dan alleen stikstof. 
Wij hebben samen met De Heus Voeders de specifiek gecreëerde meststoffenlijn: 
GrasPlus.  
Met een goed uitgedacht concept kunt u binnen de normen van de regelgeving toch 
optimale resultaten behalen. 
Met GrasPlus strooit u in 1 strooibeurt alle benodigde elementen op maat. We 
kunnen binnen ons brede assortiment de keuze maken uit de volgende elementen: 

• stikstof 
• fosfaat 
• kalium 
• zwavel 
• natrium 
• magnesium 

Ook is het mogelijk om selenium toe te voegen. 
 
Hieronder een aantal soorten: 
 
 

Type Toepassing 

 GP14000 Naast Stikstof, Zwavel strooien voor een hoger eiwit 
gehalte in het gras en meer opbrengst 

 GP12400 Met GP 12400 strooit u Stikstof, Zwavel en een beetje 
Fosfaat als dat nog mogelijk is 

 Gras Plus Selenium  Gras Plus met Selenium voor een betere vruchtbaarheid 

 GP 15000 
Naast Stikstof, Natrium strooien voor smakelijk weide 
gras 

 
 
 
 
Vraag uw specialist van Gietema naar een voordeel berekening en 
bemestingsadvies op maat. 
 

Optimale toepassing voor maximale opbrengst en 
prima kwaliteit. 
 
  
 
 



 
 
 
   
    
 

 
 
 
Ook dit jaar kunt u uw gebruikte landbouwplastic gratis bij ons inleveren. 
Onder landbouwplastic verstaan wij: 

• Kuilplastic 
• Transparant onderfolie 
• Plastic zakken van o.a. krachtvoer, kunstmest, zaagsel en stro 
 

Het plastic dient aangeleverd te worden in handzame bundels. 
Al het plastic moet bezemschoon zijn en vrij van grond, voer, banden, stenen, netten, 
touw enz.  
Geen balenfolie inleveren ! 
 
U kunt uw plastic inleveren uiterlijk tot 5 juni 2015 tijdens onze winkelopeningstijden, 
te weten: 

• Maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 11.45 uur 
            13.45 uur tot 18.00 uur 
• Zaterdag   9.00  uur tot 17.00  uur  

Natuurlijk kunt u ook het nieuwe kuilplastic bij ons bestellen. De meest gangbare 
maten kuilplastic hebben wij op voorraad. Voor bijzondere maten kuilplastic kunt u 
ons altijd bellen. Is de rol die u wilt gebruiken niet op voorraad dan doen wij  ons best 
het zo spoedig mogelijk bij u te leveren. 
 
Naast  deze nieuwsbrief ontvangt u ook een bestelformulier, wat u ingevuld naar ons 
terug kunt sturen, zodat wij voor een goede en correct levering kunnen zorgen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gevulde grind of zandslurven 
 
Voor een vakkundige afdekking van uw kuilbulten kunt u nu gebruik maken van 
gevulde grind of zandslurven. Het goed afdekken van kuil is belangrijk voor de 
kwaliteit. De slurven, ca. 20 kilo per stuk, zitten per 60 verpakt in een big bag. 
De slurven zijn HDPE geweven zakjes van 120 x 27 cm. Aan de dichte onderkant 
bevindt zich een comfortabel handvat. De bovenkant wordt dichtgeknoopt met een 
PE draad, welke in de structuur zit verweven en er dus niet af kan glijden. 
 
Grindslurven 
 
Grindslurven worden gevuld met 4-16 mm grind tot het gewicht van ca. 20 kilo, wat 
zorgt voor een goede afsluitende werking. Het grind heeft genoeg ruimte om zich in 
de slurf te verspreiden, waardoor er ongeveer een meter luchtdicht wordt afgesloten. 
De grindslurf zal stabiel blijven liggen. 
Voordeel van grindslurven: 

• kan in de winter niet bevriezen 
• het grind kan er niet uitwaaien 

 
Zandslurven 
 
Zandslurven worden gevuld met grof zand, ook tot een gewicht van ca. 20 kilo, wat 
zorgt voor een goede afsluitende werking. Er wordt grof zand gebruikt omdat dit 
minder snel door de geweven structuur van de slurf waait. 
Voordelen van zandslurven: 

• als een slurf kapot gaat, heeft u zand op het erf en geen grind 
slurven gevuld met zand gaan minder snel kapot dan slurven gevuld met grind 
 
Door nu alvast uw gevulde grind af zandslurven te bestellen, kunt u ook profiteren 
van een zeer gunstige prijs. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
 
 
 Algemeen :    Johannes Gietema  0515-576633 – 06-53838450 
 
 Rundveespecialist:  Johannes Gietema  gietemafourage@home.nl  
 
      Jehannes Fopma   06-13303952 
 
     Jan Vellinga   06-29515347  
        gebr.vellinga@hetnet.nl  
 
 Winkel :   Anna Gietema  0515-579156 
        info@gietemafourage.nl 
 


