ing.W.C.A. van Geel,PAV-Lelystad
Sinds 1991doethet PAV
teeltonderzoek aan het meerjarig
gewas miscanthus. Gebleken isdat
deteeltervan als energiegewas opdit
moment niet rendabel is. Voor

scanthus
oa niet re

andere toepassingen bestaat nog
nauwelijks een afzetmarkt In het
eerstejaar kleven eraan deteelt van
miscanthus denodige risico's. Vanaf
het derdejaar heeft men er weinig
omkijken meer naar. Het gewas is
nauwelijks vatbaar voorziekten en
plagen. Onkruidbestrijding vraagt
alleen in deeerstejaren aandacht.

Inleiding
Vanwege het (wereldwijd) stijgend
energiegebruik, de uitputbaarheid
van fossiele brandstoffen enhet verdwijnen vanbossen wordt gezocht
naar alternatieve bronnen voor energieen voor deproductie van vezels
ofhout.Derhalve wordt geëxperimenteerd met energie-c.q. vezelgewassen, zoals wilgen, populieren, vezelhennep en miscanthus.
Miscanthus, ook wel olifantsgras genoemd, iseen meerjarig, bamboeachtig gewas,dat drie totvier meter
hoog wordt. De stengels van miscanthuskunnen worden verwerkt tot
bouwmaterialen, papierpulp of
vlechtmatten; ookkunnen ze worden
gebruikt voor energie-opwekking
(verbranding, vergassing).
Het geslacht miscanthus omvat een
aantal soorten, waarvan Miscanthus
sinensisgiganteus het meest wordt
verbouwd. Deze soort vermeerdert
zichuitsluitend vegetatief door de
vorming van rhizomen (wortelstokken). Uit deze rhizomen komen vanaf
eind april scheuten op,die uitgroeien
tot stengels metblad. De gewasgroei
eindigt alsdeeerste vorst invalt ende
planten bovengronds afsterven. Nade
winter worden de stengels geoogst.
Ze zijn dan verhout, voldoende droog
(circa 15% vocht) en het blad is afgevallen. Deoogst vindtplaats door de
stengels temaaihakselen, inhet zwad
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temaaien en tepersen of te maaien
ente bundelen.
Doorhet lange groeiseizoen eneen
efficiënte benutting van licht, water
en stikstof ismiscanthus in staat een
hogeproductie te leveren. Naar verwachting valt deproductie na 10-15
jaar terug en wordt deteelt beëindigd.
Sinds 1991onderzoekt het PAVof
en hoemiscanthus op rendabele
wijze inNederland iste verbouwen.

Productie

Opzet en uitvoering
onderzoek:
HetPAV heeft inhet teeltonderzoek
aandacht geschonken aan degewasontwikkeling en -productie op verschillende locaties, de stikstofbemesting, deverlaging van de
aanplantkosten endeverbetering van
devestiging van het gewas.
Op deproefboerderijen te Lelystad,
Valthermond (Veenkoloniën) en
Wijnandsrade (Zuid-Limburg) zijn in
1993inhetkader van een Europees
onderzoeksproject proeven aangelegd
metjaarlijkse stikstoftrappen van 0,
60en 120kgNper ha. In 1997werden dezeproeven beëindigd.
Te Valthermond isvan 1992tot 1996
het effect vanplantdichtheid bestudeerd en zijn diverse proeven genomen metrhizomen als plantmateriaal.
In 1994isook teRolde (Drenthe) een
plantdichthedenproef aangelegd.

Demiscanthus kwam pas inhet
derdejaar tot volle productie.
Volgens modelberekeningen moet
het gewas dan inNederland onder
goede groei-omstandigheden 25ton
droge stof per hakunnen produceren,
waarvan circa 18ton inde stengels
terechtkomt. Die opbrengst werd alleen teWijnandsrade behaald in 1996
en 1997(tabel 1 en 2).Opde andere
locaties groeide het gewas met name
inhet voorjaar slechter doorkoude.
Ook droogte inde zomer kon degewasgroei beperken. Hoewel miscanthus efficiënt met water omgaat,
moet voor een productie van 25ton
droge stof per ha 680mm waterbeschikbaar zijn. Verder traden erdrogestofverliezen opdoor legering van
stengels en soms door afbreken van
Stengeltoppen inde winter. Door dat
laatste kon wel 10%van de stengelmassa verloren gaan.In 1996was de
opbrengst teValthermond erg laag

1998

Demiscanthus werd tussen half april
enhalfjuni geplant. Onkruiden werden chemisch (indepraktijk niettoegestaan) enhandmatig bestreden.
Ziekte- of plaagbestrijding werd niet
uitgevoerd. De stengels werden in de
winter geoogst (eindjanuari-maart),
door zemetdehand af teknippen of
dicht bij degrond af te maaien.
Resultaten

groeisei:soen

1993
1994
1995
1996
19972i
1)
2)

Lelystad
Okg 60kg 120kg
N/ha N/ha N/ha
2,2
2,8
3,6
5,1
14,6
13,5

6,7
16,3

8,6
16,4

15,3

15,5

Valthermond
0 kg 60kg
120kg
N/ha N/ha N/ha
2,7
3,1
11,7
4,4

4,0
2,4
12,7
4,5

4,2
3,7
13,3
3,6

Wijnandsrade
Okg 60kg 120kg
N/ha N/ha N/ha
5,6
5,7
7,1
5,2
4,5
4,7
15,5
13,2 13,4
17,7 16,4
17,1

15,7

13,1
17,5
Opbrengsten bij een maaihoogte van circa 10cm, waardoor naar
schatting circa 7% van
destengelmassa indestoppels op het veld achterbleef.
In 1997zijn geen stikstoftrappen meer aangebracht
,maar heeft het geheleveld een gift
gekreigen(60kgNperha teLelystad en Valthermond en0kgN
per hate Wijnandsrade).

Tabel 1.Jaarlijkse stengelopbrengstenl )(ton droge stofper ha) van stikstoftrappenproeven
inmiscanthus teLelystad, Valthermond en Wijnandsrade (geplant injuni 1993).
Valthermond (half mei 1992 geplant)
groeiseizoen 1 plant/m2 2planten/m2
1993
8
12
1994
1995

1)

10
13

14
17

Rolde (halfjuni 1994geplant)
groeiseizoen 1 plant/m2 2planten/m2 3planten/m2
1995
6,0
9,6
12,4
1996
8,4
8,4
9,0
1997
11,9
10,5
10,4

Valthermond: stengelsbijdegrondafgeknipt (geenachterblijvende stoppelsophetveld).
Rolde:opbrengstenbijeenmaaihoogtevan 10-15cm,waardoornaarschatting7-10%
vandestengelmassa indestoppelsophetveldachterbleef.

Tabel 2.Jaarlijkse stengelopbrengstenl ) (ton droge stof per ha) in plantdichthedenproeven te Valthermond en Rolde bij verschillende plantdichtheden.

(tabel 1)dooreenRhizoctonia-aantasting,waardoorhetmerendeelvande
stengelsvlakbovendegrond afbrak en
neerviel.
Bijmachinaleoogstbleef indepraktijk naarschattingnog 10-15%vande
stengelmassa ophetveldachterinde
(15-20cmlange)stoppels.

Indeproeven werdeenbetereaanslag
verkregendoorvoldoendegrotestukken (>10cmdoorsnede), afkomstig
vannietteoudeplanten (twee-tot vijfjarig),tussenhalf aprileneindmeite
poten.Laterpotenleiddetoteenslechtereaanslag,metnamealsderhizomenalaanhetuitlopen waren.
Uitdrogingvanderhizomen,tussen
rooienenpoten,bleekfunest tezijn.

Vestiging
Hetgrootsteknelpuntindeteeltishet
verkrijgen vaneengoedgevestigdgewas.Voordeaanplantvaneenmiscanthus-veldwordenveelalzogenoemdemicroplanten gebruikt:
stekplantjes uitweefselcultures. Deze
slaannaplantenvrijwel allemaalaan,
maarzezijn duur(circaƒ 1,=perstuk)
enmakendeaanplantkostbaar.
Eengoedkoop alternatief ishetgebruikvanrhizomen alsplantmateriaal.
Detelerkandezeineenbestaand miscanthus-veldopgraveneninstukken
knippen ofderhizomeneerstinde
grond aanstukkenfrezen envervolgensoprooien.Napotengroeidendeze
rhizoomstukken echterslechtuit:bij
10-70%kwamenerscheutenbovende
grond.
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Bemesting
TeLelystad enValthermond waseen
matigestikstofgift voldoende (tabel1).
Eengift van 120kgNperhagafgeen
significant hogereopbrengstdan60kg
Nperha,uitgezonderd indeeerste
tweejaarteLelystad.Te Wijnandsrade
hadstikstofbemesting naheteerste
jaargeenduidelijke invloedmeerop
deopbrengst. (Te)hoge stikstofgiften
bevorderden delegering.

InhetOldambt,opzware kleigrond,
kwammiscanthus moeizaam totontwikkeling enbiedtdeteeltweinigperspectief.

Aandehandvandemineralengehalten
inhetgewasisberekend datbijeen
miscanthus-gewas dat 17,5tondroge
stof aanstengelproduceert en7,5ton
blad,aanheteindevanhetgroeiseizoencirca 125kgN,50kgP2O5 en
350kgK2Operhaindebovengrondse
delenaanwezigis.Nadewinterwordt
methetgeoogsteproduct ongeveer
35kgN,20kgP2O5 en 125kgK2O
perhaafgevoerd. Behalvedatermineralenophetveldachterblijven inhet
afgevallen blad,neemthetmineralengehalteindestengelsindewinter af,
waarschijnlijk dooruitspoeling tijdens
regen.Demineralen dieophetveld
achterblijven, zijn vooreendeelorganischgebondenenzulleninhetvolgendgroeiseizoen,naverteringvande
gewasresten, weerbeschikbaar komen.

Plantdichtheid
Bijaanplant wordtgewoonlijk een
dichtheidvanéénplantperm2aange-

Gewasaantastersen onkruiden
Afgezien vandeincidentele
Rhizoctonia-aantasting, warenziekten

Naheteerstegroeiseizoen tradvaak
uitwintering op.Zowinterdente
Wijnandsrade enValthermondrespectievelijk 20en45% vandeplantenuit,
ondanks afdekken metstro.Deovergeblevenplantengroeideninhet
tweedejaar (1994)slecht.Nahet
tweedegroeiseizoen tradgeenuitwinteringmeerop.

-

houden.Doordatdeplantenviadevormingvannieuwescheutenelkjaar
verderuitdijen, heeft hetgewasnaenkelejarenhetveldvolledigbezet. Bij
hogereplantdichtheden isdeopbrengst
aanvankelijk hoger,maarmaarnaenkelejarenverdwijnt hetverschil.Uit
plantdichthedenproeven kwamniet
eenduidignaarvorennahoeveeljaar
hetopbrengstverschilisverdwenenen
hoegroothetverschilis(tabel2).Te
Valthermond washetverschilnavier
jaarnognietverdwenen (tabel2),terwijl teRoldenahetderdejaargeen
significant opbrengstverschil meer
werdgevondenennahetvierdejaarde
opbrengstbij lageplantdichtheid zelfs
wathogerwas.InDuitseplantdichtheidproevenblekendeopbrengstverschillennadrieàvierjaartezijn verdwenen.
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enplagennietvanbetekenisinmiscanthus.SomswerdFusariumaangetroffen nadewinteropde (verdorde)
stengelsofopniet-aangeslagen,dode
rhizomen (waarschijnlijk alssecundaireaantasting).

enopkleigrond. Omeenmeerjarig gewasalsmiscanthus tekunnenvergelijkenmeteenéénjarig gewas,zijn de
jaarlijks wisselendekostenenopbrengstenherleidtotgemiddelden volgens
decontante-waarden-methode.Ookde
kostenvooropruimennateeltbeëindiging,zijn hierinverrekend.Omdat
miscanthus opbraakgrond magwordenverbouwd, iseen braakvergoeding
opgenomen.Aangezien miscanthus
geenplaatsheeft indevruchtwisseling,
moethettebehalen saldogelijk zijn
aaneengemiddeld bouwplan-saldo.
Uitgegaan isvanƒ2700perha(e.m.)
voordalgrondengemiddeldƒ4300
perhavoorhetcentraleenzuidwestelijke kleigebied. Omditsaldotebehalen(e.m.)moetmiscanthus opdalgrondƒ230pertondrogestof
opbrengen enƒ295opkleigrond.
Bijeenvergelijking waarinookloonwerk-ofmachinekosten enkosten
vooropslagentransport zijnmeebere-

Onkruidbestrijding wasalleeninde
eerstejarennodig,toenhetgewasnog
langopenbleef inhetvoorjaar ende
zomer.Eenmaalvolgroeidenvoldoendedicht,onderdruktehetgewas
deonkruidenzelf.Knelpuntisevenwel
datvooreerstgeenherbiciden zijntoegelaten inditgewas.
Nabeëindiging vandeteeltlijkt het
opruimenvanmiscanthus geenalte
groteproblementegeven.
Economischrendementen
afzetmogelijkheden
Intabel3iseensaldoberekening bijeigenmechanisatiegegevenvooreen
miscanthus-teeltopdalgrond
jaar 1
VOOR DALGROND
kosten
plantgoed
bemesting
onkruidbestrijding

jaar 2

jaar 3

jaar 4

gemiddeld

t/m15

teeltjaar

2000

renteen verzekering
opruimen gewas
TOTAAL

205

100

215

145

145

145

120

210

90

0

40

145

55

50

50

60
40

opbrengsten
geoogst product (tondroge stof per ha)
financiële opbrengst bijf230 per ton d.s.
braakpremie
SALDO (E.M.)

2365

480

285

195

490

0

8

10,5

12,5

0

1840

2415

2875

2440

756

756

756

756

756

1609

2116

2886

3436

2706

GEMIDDELD VOOR CENTRALE ENZUIDWESTELIJKE KLEI
kosten
plantgoed
bemesting
onkruidbestrijding
rente en verzekering
opruimen gewas
TOTAAL

2000
100

215

145

145

145

120

210

90

0

40

145

65

65

70

75

braakpremie
SALDO (E.M.)

2245

280

210

215

0

9

12,5

15

0

2655

3690

4425

3735

1073

1073

1073

1073

1073

1172

3448

4553

5283

4303

Tabel 3. Saldoberekening miscanthus bij eigen
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Perspectief
Opditmomentheeft miscanthusnog
nauwelijks perspectief.Concrete afzetmogelijkheden zijn ernauwelijks. Als
energiegewas ishetteduur.Alleen
stijgende energieprijzen offorse (langdurige) subsidieskunnendaarinveranderingbrengen.
Mogelijk kunnendeaanplantkosten en
overigeteeltkostennogomlaag,maar
veelrekzalhiernietinzitten.Deopbrengstenkunnennogstijgen doorbeperkingvandeoogstverliezen (korter
afmaaien en/of opdegrond gevallen
plantendelen zogoedmogelijk metde
persoprapen)enoplangere termijn
doorveredelingvanvariëteiten diebetergroeienbijlagetemperatuur. Ook
lijkt hetmogelijk meer winterharde
variëteiten te verkrijgen.
Thansgeldtvoormiscanthuseen
braakpremie,maarnaardetoekomst
kijkend, isditeenrisicofactor.Bijaanplantheeft detelergeengarantiedat
diepremie 15jaarlang (op hetzelfde
niveau)blijft gehandhaafd.

40

opbrengsten
geoogst product (ton droge stof perha)
financiële opbrengst bij ƒ 295per ton d.s.

18

205

kend,kunnen devereiste opbrengstprijzen ietsafwijken; zezullenechter
nietdrastischlager worden.
Metbovengenoemdeprijzen ismiscanthusteduurvoordeproductievan
papierpulp ofvezelplaten ofalsenergiegewas.Hiervoorzijn goedkopere
grondstoffen beschikbaar, zoalssnoeihouten afvalhout.
Eenwatbeterperspectief heeft detoepassingvandegehelestengelsinonder
anderevlechtmatten (voor tijdelijke
oeverbescherming) en specifieke
bouwmaterialen, zoalshet sandwichpaneel (tweeplatenwaarvandetussenruimteisgevuldmet miscanthusstengels).Destengelszijn licht,hebben
eenhogewarmte-engeluidsisolatieen
zijn biologisch afbreekbaar.
Marktprijzen voordergelijketoepassingenzijn nognietbekend.
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mechanisatie.

MEI

1998

505

Hetmiscanthus-onderzoek gaatdekomendejarenvoortinhetkadervande
overheidsdoelstelling omin2020circa
3% vandeenergieuitbiomassatehalen.

