H O O F D A RT I K E L

Kneuzen en in graspakken wikkelen geeft de beste result aten

Eiwitrĳk, met prik e n
Door het nieuwe GLB vanaf 2015 krĳgt de teelt
van luzerne opnieuw kansen. ‘De kunst bĳ de
teelt van luzerne is om er zo weinig mogelĳk
aan te komen’, aldus veehouder en ervaringsdeskundige Mario Meirlevede uit Ieper.
tekst Guy Nantier

W

ereldwĳd is luzerne een voedergewas dat
op grote schaal wordt verbouwd. In de Verenigde Staten, Canada en Australië is het een van
de belangrĳkste voedergewassen. In Nederland en
Vlaanderen was voor luzerne tot op heden een bescheiden rol weggelegd, met name vanwege de goede mogelĳkheden voor gras. In Nederland werd in
2014 iets meer dan 5000 hectare geteeld, in Vlaanderen 170 hectare. Vanwege dit beperkte areaal is
de laatste twintig jaar nog nauwelĳks onderzoek in
de teelt gedaan.
In het vergroeningsluik van het nieuwe Gemeenschappelĳk Landbouwbeleid (GLB) moet bĳ een areaal van meer dan 15 hectare akkerland zowel in
Vlaanderen als Nederland minstens 5 procent ecologisch aandachtsgebied zĳn. Hiervoor komt de
teelt van luzerne – al dan niet in reinteelt of in
mengsels met andere vlinderbloemigen – in aanmerking.
Ook in het luik verplichte gewasdiversificatie bĳ
10 hectare en meer bouwland in Vlaanderen of
30 hectare en meer in Nederland, kan luzerne perfect als derde teelt ingeschakeld worden. En in het
luik agromilieumaatregelen van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) of
de tweede pĳler van het GLB, kan de teelt in Vlaanderen rekenen op een hectaresteun van 450 euro.
De nieuwe regelingen bieden dus nieuwe perspectieven voor de teelt.

Eiwitrĳk, pensprik en bètacaroteen
‘Eiwit aankopen is duur’, geeft Mario Meirlevede uit
het West-Vlaamse Ieper aan. ‘Zelfvoorzienend worden in eiwit was mĳn drĳfveer om met de luzerneteelt aan de slag te gaan, niet een of andere vorm
van subsidieregeling.’
Meirlevede teelt nu al zo’n acht jaar luzerne op zĳn
kleiakkers in het Ieperse en past luzerne toe in zĳn
voerrantsoenen (zie kader op pagina 10). ‘De keuze
voor luzerne was eigenlĳk vrĳ vanzelfsprekend’,
vervolgt de veehouder. ‘Gras brengt net als klaver te
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esult aten om alle eigenschappen van luzerne te behouden

e n met bètacaroteen
weinig droge stof op per hectare. Luzerne is bovendien eiwitrĳker dan gras. Je moet al een hoge stikstofbemesting uit rundermest en kunstmest toedienen om een hoog eiwitgehalte te verkrĳgen en
kunstmest is ook niet goedkoop.’ Luzernevoordroog
heeft als bĳkomend voordeel dat het pensprik geeft.
Meirlevede: ‘Dat stimuleert de voeropname. En tot
slot: luzerne bevat ook bètacaroteen. Dat is goed
voor de vruchtbaarheid.’
De veehouder meldt terzĳde nog dat hĳ opgegroeid
is in een streek waar in ver vervlogen tĳden veel
luzerne werd geteeld. ‘De eerste en tweede snede
werden geleverd aan een foeragegroothandel die
het perste tot luzernepellets. De derde snede werd
gehooid voor de paarden.’

Eenmaal zaaien, drie jaar oogsten
Luzerne is een meerjarig gewas om te maaien en om
na voordrogen te bewaren. De teelt vraagt wel een
voldoende hoge pH van de bodem, zodat soms voorafgaand aan de inzaai bekalkt moet worden. Ook
moet de grond goed doorlaatbaar zĳn en vlak. ‘Luzerne verdraagt geen natte voeten.’
Behalve bĳ de inzaai is een stikstofbemesting niet
nodig, omdat het gewas een vlinderbloemige is en
via symbiose met de rhizobiumbacterie in de wortelknobbeltjes het stikstof haalt uit de lucht.
Meirlevede: ‘Voorafgaand aan het ploegen voer ik
25 kuub stalmest aan per hectare. Nadien bemest ik
niet meer. Eenmaal zaaien is goed voor een productie van drie jaar zonder ploegen en bemesten.’
Goede volggewassen zĳn voederbieten, gras en mais
omdat zĳ de stikstofnalevering van luzerne goed benutten. Luzerne na luzerne is niet mogelĳk vanwege de autotoxiciteit. Het gewas scheidt een stof af
die de kieming en ontwikkeling van nieuwe luzerneplanten remt. Een ruime rotatie van vier tot zes
jaar is daarom nodig om bĳ een volgende teelt van
luzerne een goede productie te halen.
Meirlevede geeft aan dat de teelt weinig zorgen
behoeft behoudens een onkruidbestrĳding na opkomst. ‘Door de trage beginontwikkeling van luzerne ondervinden de onkruiden weinig concur-

Zorgeloze start met gecoat zaaizaad
Dankzĳ de rhizobiumbacterie in de
wortelknobbeltjes kan luzerne stikstof
binden uit de lucht. Bĳ inzaai op zandgronden en op percelen waar al lange
tĳd geen luzerne werd geteeld, is het
sterk aan te bevelen het zaaizaad te enten met de bacterie kort voor de inzaai.

Zaad- en voerfirma Barenbrug levert
luzernezaad dat gecoat is met Yellow
Jacket. Deze coating bevat naast
de rhizobiumbacterie ook sporenelementen en voedingsstoffen voor de
rhizobiumbacterie voor een zorgeloze start.
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Reformepiemontesen en stieren presteren goed op luzerne
Mario Meirlevede (45) bezit samen met
echtgenote Nancy Mailliard in het WestVlaamse Ieper een vleesgroothandel en
in het nabĳgelegen Lo-Reninge een gesloten vleesveebedrĳf. De vleesgroothandel verwerkt en vermarkt het vlees van
de eigen gekweekte dieren aan horeca,
slagers en via een eigen webshop ook
aan particulieren. De veestapel met 180
kalvingen op jaarbasis bestaat uit twee
derde Belgische witblauwen en een derde piemontesen.
Het vleesveebedrĳf is zelfvoorzienend
qua ruwvoer. Het teeltplan omvat gras,
mais, luzerne en zonnebloemen. Het luzerneverbruik voor de gehele veestapel
ligt op 300 ton per jaar.
Luzerne in graspakken

Mario Meirlevede neemt het laatste voeranalyserapport erbĳ. ‘De geconserveerde
luzerne had zo’n 59 procent droge stof
en had de volgende voederwaarde in
g/kg ds: 919 vem, 946 vevi, 189 re, 90 dve,
27 oeb, 254 RC, 77.55 VCos en 3.57 SW.’
Alle fokvee, van jong tot oud, krĳgt via
de voermengwagen een tmr-rantsoen
(total mixed ration). De hoeveelheden
variëren volgens leeftĳd van 5 kg brutoproduct tot 20 kg. Het tmr-voer bevat
naast mais versneden halve suikerbieten, vitaminen en mineralen. ‘Halve
suikerbieten hebben een hoger drogestofgehalte en bevatten meer suiker dan
voederbieten. Per 45 ton mais kuil ik 15
ton versneden bieten in een mengkuil.’
Het tmr-rantsoen wordt ’s avonds klaargemaakt en vervoederd. ’s Morgens krĳgen de dieren luzerne uit graspakken
naar believen voorgezet. De zoogkalveren eten gewoon mee met de moeder.
Het jongvee krĳgt nog een extraatje van
anderhalve kilo per dag van een mengeling met haver, gerst en spelt.
De afmestdieren – zowel stieren als
vrouwelĳke uitstootdieren – krĳgen ’s
avonds een ‘huismengeling’ met mais/
halve suikerbieten kuil, lĳnzaadschil-

Nancy Mailliard en Mario Meirlevede

fers, ccm, aardappelen, tarwe en ingekuilde zonnebloemen. Luzerne wordt
’s morgens uit de graspakken onbeperkt
verstrekt. De veehouder beveelt aan om
de luzerne niet in de voermengwagen te
droppen. Meirlevede: ‘Nooit doen, want
dan gaat de prik eruit.’
Op dit rantsoen behalen de piemonteseen witblauwe stieren in zes maanden
een geslacht gewicht op 30 maanden van
650 kg. Vrouwelĳke reformedieren behalen na een afmestperiode van 4 à 5
maanden een geslacht gewicht van 400450 kg. Mario Meirlevede: ‘Zonder gebruik van kostelĳk soja krĳg je toch perfect vlees: mager, mals en met smaak.’

Het beste oogsttĳdstip van luzerne
is net voor het gewas in bloei komt
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rentie. Verder is luzerne weinig ziekte- of plaaggevoelig.’ Een goede vruchtwisseling en een juiste
rassenkeuze bieden de beste bescherming.

Omzichtig behandelen
Onder goede omstandigheden zĳn er vier maaisnedes per jaar mogelĳk. De maaihoogte is door de aanwezigheid van jonge scheuten op het maaitĳdstip
hoger dan bĳ gras en bedraagt zo’n 7 à 10 centimeter.
De maaidatum bĳ de laatste snede in het najaar moet
zorgvuldig gekozen worden, zodat het gewas goed
kan herstellen voor het de winter ingaat. Meirlevede:
‘Vorig jaar behaalde ik bĳ drie maaibeurten 12 ton
droge stof per hectare bĳ een drogestofpercentage
tussen de 45 à 50 procent. Bĳ een lager drogestofpercentage gaan de dieren platte mest maken.’
Zĳn eerste snede luzerne haalt de West-Vlaming
van het veld in mei. ‘Het goede tĳdstip is net voor
het gewas in bloem komt. De volgende sneden volgen dan met een tussentĳd van vier à vĳf weken
afhankelĳk van het weer. De kunst bĳ de teelt van
luzerne is er zo weinig mogelĳk aan te komen.’
Belangrĳk om in gedachten te houden, aldus de veehouder, is dat het blad sneller droogt dan de stengel. ‘Door na twee dagen velddrogen het maaisel te
schudden vallen de blaadjes af. Dat moet je absoluut vermĳden. In Frankrĳk zag ik echter dat ze bĳ
het maaien de luzerne pletten tussen twee rubberen rollen, zodat blad en stengel even snel drogen.
Dat doe ik nu ook met een getrokken Kuhn-schĳvenmaaier met kneuzerrollen.’

Na twee dagen veldperiode harkt de veehouder de
luzerne voorzichtig bĳeen en laat het opnieuw twee
dagen drogen. Met een perswikkelmachine voorzien van snĳmessen wordt het gras versneden (niet
gehakseld) en gewikkeld in pakken. ‘De kunst bĳ de
teelt van luzerne is om er zo weinig mogelĳk aan te
komen,’ aldus nog de veehouder.
Het snĳden dient om de luzerne later makkelĳk te
kunnen verdelen aan de dieren. In tegenstelling tot
graspakken die vĳftien maal gewikkeld worden,
wordt het luzernepak twintig keer gewikkeld vanwege de stengelige structuur.
Aandachtspunt is eveneens dat luzerne gevoelig is
voor rĳschade. ‘Spoorvorming van de oogstwagen
tekent zich onmiddellĳk uit in het gewas en is radicaal: de luzerneplant is meteen weg. Luzerne moet
je behandelen zoals een vrouw: voorzichtig. Dan
krĳg je veel terug.’

Geur is fantastisch
Mario Meirlevede heeft verschillende bewaartechnieken uitgeprobeerd: hakselen en inkuilen in een
sleufsilo of in gewikkelde graspakken en hooien.
Enkel bĳ het verwerken in graspakken bleven alle
eigenschappen van de luzerne behouden.
Mario: ‘Bĳ hooien werd het te hard voor de dieren.
Door het hakselen ben je 50 procent van de structuur kwĳt. De prik is dus weg. Ook de geur na inkuilen verdwenen en dat is bĳzonder jammer, want
de geur is echt fantastisch. Je zou erdoor bĳ wĳze
van spreken zelf van eten.’ l

Luzerne in afmestproef even goed als soja, financieel zelfs beter
Afmeststieren van het limousinras presteren even goed, zelfs iets beter, met een
luzerne-graanrantsoen dan een sojagraanrantsoen. Dat is de uitkomst van
een tweejarige Franse vergelĳkingsproef
uit 2011-2012.
In de proef werden twee groepen limousinstieren afgemest: de ene groep werd
een rantsoen ad libitum vervoederd met
een voermengsel bestaande uit 77 procent tarwe, 14 procent sojaschroot, 6
procent gedehydrateerde luzerne, 2 procent mineralen en vitaminen en 1 procent bicarbonaat (pensbuffer). De andere
groep kreeg een rantsoen van granen
naar believen, 3 kg luzerne en 100 g
mineralen en vitaminen. Beide groepen
hadden eveneens voederstro naar believen ter beschikking.
De stieren werden op een leeftĳd van
9,5 maanden op het afmestrantsoen gezet en geslacht op 17,4 maanden. De
groep granen/soja behaalde een gemiddelde dagelĳkse groei van 1310 g en een
uiteindelĳk gemiddeld karkasgewicht
van 422,9 kg. Voor de groep granen/luzerne was dit respectievelĳk 1385 gram
en 432,5 kg.

De groep met sojaschroot verorberde tĳdens de afmestperiode 8,4 kg huisvoermengsel en 1,5 kg voederstro per dag. De
groep met luzerne nam 7,1 kg graan op,
2,3 kg ds luzerne uit balen en slechts een
heel kleine hoeveelheid voederstro in de

aanvang van afmest. Bĳ een sojaprĳs van
450 euro per ton bedroeg de kostprĳs
per afgeleverde stier met het graan-sojarantsoen 377 euro. Voor het graan-luzernerantsoen was dit 230 euro, een kostenbesparing van maar liefst 35 procent.
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