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Focus op Biologisch
melkveerantsoen
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Voor de biologische melkveehouder is de
ruwvoederwinning nog belangrijker dan
voor de gangbare melkveehouder. Deze
laatste heeft meer en goedkopere alternatieven om het rantsoen bij te sturen. Biologisch melkvee moet het nog meer van
ruwvoeder hebben, met gras-klaver als
basis.
Uit een enquête bij de Vlaamse biologische melkveehouders blijkt dat er – voor
dezelfde melkproductie – een groot verschil is in het verbruik van krachtvoer. Dit
verschil is terug te voeren tot de kwaliteit
van het ruwvoeder, dus van de gras-klaverkuil.
Alle medewerkers aan deze ‘Focus op’
vestigen de aandacht op het belang van
deze teelt. Om bij te sturen, moet de veehouder op zoek naar aanvullingen vanuit eigen teelt. In een landbouw zonder
chemische bestrijdingsmiddelen komen
de capaciteiten van de landbouwer pas
helemaal tot hun recht. Teelttechnische
informatie is daarbij onmisbaar. Sommige
oplossingen komen vanuit Frankrijk of
Wallonië. In dit verband brengen we de
eerste resultaten van een proef met biologische weidemengsels.

Een bevraging bij de Vlaamse biologi-

voederproductie en de opbouw van de
rantsoenen voor biologisch gehouden
melkvee.

– Naar: ilvo –
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zicht op de bedrijfsstructuur, de eigen
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sche melkveehouders geeft een goed

75% grasland
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de veevoeding gebruikt. De granen worden overwegend gedorst (14 bedrijven).
Op 8 bedrijven oogst men de granen als
geheleplantensilage (gps). Opvallend is
dat spelt vaak voorkomt en dat slechts 1
bedrijf erwten in het teeltplan heeft opgenomen, terwijl er toch een grote vraag is
naar eiwit in geconcentreerde vorm.
Maïs en voederbieten worden door de
moeilijkheden bij de onkruidbeheersing
respectievelijk slechts op 60 en 45% van
de biologische bedrijven geteeld. In de
gangbare landbouw telen quasi alle veehouders kuilmaïs, terwijl men voederbieten maar heel zelden in het teeltplan
opneemt. Dit komt door de goede beschikbaarheid van het gebruiksvriendelijke
alternatief, pulp. Heel uitzonderlijk verbouwt men kleine oppervlakten van zonnebloemen, rapen en hennep.
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Sinds het jaar 2000 is de helft van deze
bedrijven van de gangbare naar de biologische landbouw overgeschakeld. De
schaalgrootte van de biologische melkveebedrijven varieert, zowel qua oppervlakte
bestemd voor voederproductie voor rundvee als qua grootte van de melkveestapel.
De oppervlakte bestemd voor de voederwinning voor het rundvee bedraagt gemiddeld 46 ha. In deze oppervlakte is ook het

beheersgras inbegrepen. Elf bedrijven
hebben beheersgras in hun rantsoen, via
begrazing door jongvee en droogstaande
koeien of geconserveerd na maaien als
voordroog, hooi of strooisel. De gemiddelde oppervlakte beheersgras per bedrijf
bedraagt 9,5 ha en vertegenwoordigt
gemiddeld 20% van de bedrijfsoppervlakte. Grasland maakt ongeveer 75% van de
oppervlakte voedergewassen uit. Gras-klaver die uitsluitend wordt gemaaid, bedekt
36% van deze graslandoppervlakte.
De opbrengst is sterk afhankelijk van
de bodemtextuur (aanvoer van vocht en
mineralen) en de duur van de beheersperiode (uitputting door maaien). Op 7 bedrijven is er naast deze oppervlakte ook nog
een oppervlakte voorzien voor akkerbouw
en groenteteelt (gemiddeld 20% van de
totale bedrijfsoppervlakte).
Op 16 van de 18 bedrijven teelt men
graangewassen. Uit tabel 1 blijkt dat gerst
en triticale het meest frequent voorkomen.
De tarwe wordt wel niet altijd volledig in
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In het kader van een onderzoeksproject betreffende het afleiden van N- en
P-uitscheidingsnormen voor de biologische melkveehouderij hield het ilvo een
enquête. Alle Vlaamse biologische, door
blik gecertificeerde melkbedrijven werden uitgenodigd om aan deze enquête
mee te werken. In totaal namen 18 bedrijven deel, dit is 70% van de aangeschreven
bedrijven. Door de hoge respons krijgen
we een representatief beeld van de Vlaamse biologische melkveehouderij.
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Biologische melkveehouderij in   

Robuust koetype
Gemiddeld zijn er 49 melkkoeien per
bedrijf en 32 stuks vervangingsvee. Ver-

Foto: Luc Van Dijck

Bio in de lift
De biologische productie in Vlaanderen kent voor het eerst in jaren een groei. Het biologisch areaal groeide in 2009 met 4,8% tot een totaal van 3659 ha. Ook het areaal ‘in
omschakeling’ nam toe met 63,1%. Dit laatste areaal wordt biologisch beheerd, maar kan
pas na een omschakelingsperiode van 2 jaar als biologisch gecertificeerd worden. Tot slot
kwamen er in 2009 netto 12 nieuwe land- en tuinbouwbedrijven bij, een positieve evolutie.
Deze groei is mede te danken aan de inspanningen van de landbouworganisaties in het
kader van het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008-2012 van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse biologische melkveehouderij is bescheiden en telt een dertigtal bedrijven, goed voor zo’n 1100 melkkoeien.
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Voederbieten
Granen1

Gemiddelde oppervlakte (ha)
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Aantal bedrijven

Grasland

Tarwe
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GPS op 8 bedrijven en dorsen op 16 bedrijven

voor de rundveehouderij is gemiddeld 1,1
koe/ha en schommelt tussen 0,2 en 1,6
koeien/ha. Dit moet nog aangevuld worden met bijhorend jongvee en eventueel
zoogkoeien en vleesvee.

ig

yr

op

bo

Foto: Luc Van Dijck

Voedergewassen
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deeld volgens leeftijdsgroep zijn er dat 14
in de categorie 0 tot 1 jaar; 14 van 1 tot 2
jaar en 4 ouder dan 2 jaar. Op 13 van de 18
bedrijven is een fokstier aanwezig. Slechts
2 bedrijven hebben zoogkoeien, zij het
op een heel beperkte schaal. Slechts op 1
bedrijf is vleesvee belangrijk. De genetische basis van de veerassen die op de biologische bedrijven gehouden worden, zijn
zwart- en roodbont Holstein. Die zijn dan
meestal gekruist met Brown Swiss en/of
Montbéliarde, soms met Jersey of met het
Normandische ras. Jerseys en Belgisch
witblauw zijn ook aanwezig op respectievelijk 1 en 3 bedrijven. Door te kruisen,
willen de biologische melkveehouders een
veetype ontwikkelen dat robuust is, veel
ruwvoeder kan opnemen en op basis van
een krachtvoederarm rantsoen veel melk
kan produceren. Op 14 bedrijven wordt
het melkvee gehuisvest in een loopstal
met stro (8) of met roosters (6).
De verhouding tussen het aantal melkkoeien en de oppervlakte grond gebruikt

Tabel 1 Voedergewassen op de biologische melkveebedrijven in Vlaanderen - ilvo 2008
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   Vlaanderen

melkproductie per koe. De melkproductie varieert van 3500 tot 8800 l/koe met
een gemiddelde van 6160 l (tabel 2 p.38).
Er is een goed verband tussen de krachtvoedergift en de melkproductie. De hoge
gemiddelde melkproductie die op een aantal bedrijven wordt gerealiseerd is alleen
maar mogelijk door het geven van redelijk
wat krachtvoer, in combinatie met goed
ruwvoeder. Anderzijds zijn er bedrijven
die eenzelfde gemiddelde melkproductie
hebben van 5500 à 6000 l/koe, waarbij
de krachtvoedergift tussen de bedrijven
schommelt tussen minder dan 400 en
1100 kg. De aard van het krachtvoeder kan
hierbij sterk verschillen. Deze grote sprei-

Invulling van de rantsoenen

Tussen de geënquêteerde bedrijven zijn
er aanzienlijke verschillen in gemiddelde

ding stemt tot nadenken over de kwaliteit
van het ruwvoeder en de kostprijs van het
rantsoen.
Het krachtvoeder dat op de biologische bedrijven wordt gebruikt, bestaat uit
eigen gewonnen graan (zomergerst, triticale, spelt, haver, tarwe), handelskrachtvoeder (15 à 22% re), ccm, lijnschilfers,
maïsglutenmeel en droge pulp. Op 9 van
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Bio zoekt boer
“De stap naar bio zet je niet zomaar”, zegt Sofie Hoste, bioconsulent voor het project ‘Bio zoekt
boer’, een gezamenlijk project van de Boerenbond, abs en Bioforum. “Om het je makkelijker te
maken, kan je je laten begeleiden. Gedaan met een lange zoektocht naar informatie. ‘Bio zoekt
boer’ is je centraal aansprekingspunt. Samen onderzoeken we de realistische mogelijkheden
van bio op je bedrijf. Het project is gestart in maart 2009. Ik heb al met heel wat melkveehouders contacten gehad. De slechte melkprijzen doen sommigen nadenken over alternatieven om
een hogere melkprijs te realiseren. De afzet van biomelk is geen probleem: de vraag is groter
dan het aanbod. Biomelk Vlaanderen verwelkomt steeds nieuwe leveraars. Er zijn ook boeren
die kiezen voor bio omdat ze de huidige wetgeving en controles al zo streng vinden en vinden
dat ze dan maar ook de volgende stap naar bio kunnen zetten. Wat ook de motieven zijn, een
veehouder zal nooit de stap naar bio zetten zonder de garantie van een goed inkomen.”
“Geïnteresseerde landbouwers krijgen een informatiepakket toegestuurd: wetgeving, subsidiemogelijkheden, controle, … Dan volgt een persoonlijk gesprek. Ik peil naar
t p. 38
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6.160

Vetgehalte (g/l) 1

41,5

Eiwitgehalte (g/l) 1

34,0

Lactatienummer:

4,2

Leeftijd eerste kalving (maanden)

27

Tussenkalftijd (dagen)

390

Droogstand (dagen)

50

Krachtvoedergift/koe/jaar (kg)

870

Ureumgetal in de melk (mg/l)
Productiegroepen

286
op 1/6 van de
bedrijven

Voedermengwagen

op 1/6 van de
bedrijven

Eén bedrijf met Jersey koeien niet meegerekend

ht
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Tabel 3 Frequentie van het gebruik van ingekuilde ruwvoeders en hooi tijdens het seizoen op biologische
bedrijven in Vlaanderen (%)
Lente

Zomer

75

50

Hooi

15

Kuilmaïs

25

GPS

10
0

Winter

nd

Aan dit artikel werkten mee: Alex De Vliegher & Bert Van Gils, ilvo-Plant Teelt &
Omgeving; Nico Peiren, Sam De Campeneere & Daniël De Brabander, ilvo-Dier

kg DS/dier/dag

10

10

25

45

2-5 kg

0

15

30

tot 2 kg

0

10

30

1-3 kg
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De bedrijfsvoering op biologische bedrijven wordt gekenmerkt door het streven
naar een robuust veetype dat op basis van
een overwegend gras-klaverrantsoen met
weinig krachtvoeder gedurende vele lactaties tot een goede melkproductie kan
komen. Gras-klaver is het basisruwvoeder
gedurende het hele jaar. Begrazing is een
essentieel onderdeel van de biologische
rundveehouderij en wordt niet in vraag
gesteld. Biologische veehouders hebben
bij 100% biologisch voederen relatief weinig mogelijkheden – tenzij duur krachtvoeder – om het grasrijk ruwvoederrantsoen bij te sturen. Eigen geteelde granen
zijn voor de biologische melkveebedrijven
belangrijker dan voor de gangbare bedrijven. r
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De kwaliteit van het ingekuilde gras en
gras-klaver kan heel sterk variëren en is
van zeer groot belang voor de samenstelling van een goed en evenwichtig rantsoen
dat in hoofdzaak uit deze graslandproducten is opgebouwd. Het is zoeken naar een
goede combinatie van alle beschikbare
ruwvoeders en in het bijzonder van de
verschillende sneden gras-klaver op basis
van het energie- en eiwitgehalte, bepaald
door groeistadium, klaveraandeel en
voordroogomstandigheden (moment van
maaien, temperatuur, duur veldperiode).
Dit verklaart de grote variatie in rantsoensamenstelling tussen de verschillende
deelnemende bedrijven. Biologische landbouwers hebben meer dan hun collega’s
uit de gangbare landbouw de neiging om,
bij de samenstelling van het rantsoen,
minder vast te houden aan analyseresultaten van hun ruwvoeders en passen heel
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Melkproductie/koe/jaar (l)

Variatie in samenstelling

frequent het basisrantsoen aan. Tussen de
verschillende deelnemende bedrijven is er
hierdoor een grote variatie in rantsoensamenstelling.
Sinds 2009 moet men al het voeder op
biologische wijze telen. Hierdoor komt
de bijvoedering met draf en pulp in het
gedrang, door onbeschikbaarheid of de
hoge kostprijs. De biologische veehouder
is vooral op zoek naar alternatieven voor
deze producten. Hij zoekt ook naar een
oplossing voor het invullen van de eiwitbehoefte door middel van eigen teelten. Problemen met de onkruidbeheersing en de
vogelafweer remmen de uitbreiding van
de maïsteelt in de biologische landbouw.
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Tabel 2 Karakteristieken van biologische melkveehouderij en -productie in Vlaanderen

de koeien op 50% van de bedrijven enkel
overdag, op de andere bedrijven grazen
ze dag en nacht. De rantsoenen van het
melkvee variëren in de loop van het jaar
en verschillen heel sterk van bedrijf tot
bedrijf (tabel 3).
Bij de opmaak van het teeltplan gaat
de landbouwer uit van de behoefte aan
de verschillende ruwvoedercomponenten
in het rantsoen voor het komende jaar.
Pas na de oogst van deze teelten kan de
landbouwer zich een idee vormen voor
wat de hoeveelheid en de kwaliteit van de
beschikbare ruwvoeders betreft.
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de 18 bedrijven houdt men het hele jaar
door een dergelijke krachtvoedergift aan
van bijboorbeeld 2 kg gemalen of geplet
graan, eventueel aangevuld met 2 kg handelskrachtvoeder (aanwezig op 1/3 van de
bedrijven). Op 25% van de bedrijven voedert men vooral in de winter en lente draf
bij tot 5 kg product per dier per dag. Het
(bijna) niet beschikbaar zijn van biologische draf en biologische pulp is een pijnpunt bij de invulling van het rantsoen met
100% biologische voeders.
Grasland is de voornaamste bron van
ruwvoeder, en dit zowel in de stal- als in
de weideperiode. Tijdens de zomer grazen
de dieren dag en nacht op bijna alle bedrijven. Op 2 bedrijven grazen de koeien
enkele uren per dag gedurende het hele
groeiseizoen. In de lente en herfst grazen

p. 37 t de motivatie om over te schakelen en we onderzoeken de haalbaarheid,
kijken naar de kansen en de problemen. Er komt toch heel wat bij kijken. En bovendien zijn de eerste 2 omschakel jaren financieel extra moeilijk. Want een boer moet
2 jaar produceren voor hij zijn producten als bio kan vermarkten en een meerprijs
kan krijgen. De subsidieregeling voor akkerland en weiden in omschakeling kunnen
de pil een beetje vergulden. Het komt er dus op aan zo snel mogelijk een volledig
plaatje te hebben. Zo heeft de kandidaat bioboer een houvast om een nieuwe stap in
zijn carrière te zetten.”
Info Bio zoekt Boer, Sofie Hoste, Bioconsulent omschakeling, tel 016 28 61 34, fax
016 28 61 29, gsm 0494 98 23 69, sofie.hoste@biozoektboer.be

goed gebruik van energiegewassen.

– Luc Van Dijck –
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Belangrijk is de kwaliteit van de gras-klaverkuilen en het
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De basis van het biologisch rantsoen blijft gras-klaver.
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Vlaamse biologische
melkveebedrijven

voor maïs, hoewel biobedrijven moeite
hebben met het onkruidvrij houden van
de maïspercelen”, zegt Luk Sobry, specialist in de biologische rundveehouderij.
“Voederbieten nemen de plaats in van suikerbieten, vermits sinds vorig jaar in het
biologische rantsoen geen gangbare pulp
meer toegelaten is.” De melkproductie per
koe varieert sterk tussen de verschillende
bedrijven. Gemiddeld ligt de productie op
6000 l per koe per jaar. Er zijn bedrijven
die deze productie realiseren met 1000 tot
1200 kg krachtvoer per koe per jaar. Maar
we zien ook bedrijven die deze productie
aankunnen met amper 400 kg krachtvoer.
“Veel heeft dus te maken met de kwaliteit

ht

Tijdens een studievergadering op het
melkveebedrijf van Antoon Devreese in
Lo-Reninge, in het kader van het Interregproject Vetabio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, konden Vlaamse, Waalse en Franse
veehouders ervaringen uitwisselen over
de samenstelling van het winterrantsoen
op basis van zoveel mogelijk bedrijfseigen
ruwvoeder.
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Rantsoen op het
biologisch melkveebedrijf
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“Uit de enquête bij de Vlaamse biologische
melkveebedrijven leren we dat gras wordt
aangevuld met graangewassen en voederbieten. In de teeltrotatie is er nog plaats

van het ruwvoeder en de intensiteit van
de uitbating. Het verschil wordt meestal
gemaakt door de kwaliteit van de grasklaverkuilen. Het strategisch inzetten van
voorjaars- en najaarskuilen – die sterk verschillen in voederwaarde – kan krachtvoederbesparend werken”, aldus Luk Sobry.

Op zoek naar een evenwichtig
rantsoen
Hoe kan de bioboer dure grondstoffen
vervangen door andere teelten? Daarmee
komen we tot de kern van de zaak. Vooral
eiwitrijk biologisch krachtvoeder is duur.
Dat gegeven zet de boer op zoek naar een
eigen eiwitteelt. Gras-klaver vormt hierbij

Bedrijfsontwikkelingsplan
Er zijn tal van interessante brochures uitgegeven met informatie over de biologische landbouw
in het algemeen, en de biologische melkveehouderij in het bijzonder. De kandidaat-biologische
melkveehouder zal hierin wel zijn gading vinden. ‘Omschakelen naar de biologische landbouw/
melkvee’ is een uitgave van Bioforum Vlaanderen. Het pcbt heeft een handige ‘Praktijkgids 100%
biologisch voeder’ samengesteld. ‘Met eigen ruwvoeder sturen richting 100% biologisch voerder’
is uitgegeven door het pcbt en het Louis Bolk Instituut. De website www.bioforum.be (doorklikken op ‘producent’ en ‘omschakelen’) geeft een mooi overzicht over alle aspecten van de
biologische sector. Je vindt er ook een interessante marktstudie over biozuivel. Bijzonder instructief is ook de website http://lv.vlaanderen.be. Naast de algemene informatie vind je hier een
‘Model-bedrijfsontwikkelingsplan voor de omschakeling naar de biologische melkveehouderij’.
Dit document van 30 bladzijden bevat een afwegingskader bij de omschakeling naar een biologische landbouwmethode. De Vlaamse overheid biedt een subsidie aan voor het opstellen van een
bedrijfsontwikkelingsplan. Het laten opmaken van zo’n plan verplicht je niet tot omschakeling.
Landbouw&Techniek 8 – 30 april 2010 •
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Tabel 1  Drogestof- en eiwitgehalte van verschillende teelten
Opbrengst (kg DS/ha)

RE (g/kg DS)

kg RE/ha

3000

280

840

Lupinen

2700

350

945

Erwten

4000

220

880

11.000

150

1650

op

Het Ranke Riet
De theorie werd verduidelijkt met een rondgang op het
biologisch melkveebedrijf ‘Het Ranke Riet’ van de familie
Devreese in Lo-Reninge, met hoofdzakelijk melkkoeien en
een vijftigtal schapen. Ook zoon Jacob werkt mee in het
bedrijf. Sinds 1996 levert Antoon Devreese biologische
melk, deels voor een kaasmakerij en een gedeelte wordt
opgehaald door Biomelk Vlaanderen.
Het bedrijf heeft 100 melkkoeien, Holsteins ingekruist
met Monbéliarde en Jersey. De melkproductie bedraagt
7800 kg melk per koe met iets meer dan 4% vet en 3,5%
eiwit. De melkkoeien leveren 10.000 kg melk per ha ruwvoer. Dit wordt op een biomelkveebedrijf als het hoogst
haalbare beschouwd.
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Gras-klaver
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Bijsturen

Aandacht voor een goede ruwvoederwinning kan de noodzaak beperken om dve
en fos aan te kopen. Door het weer tijdens
de groei te volgen, kan de veehouder de
kwaliteit van de kuil op voorhand inschatten. In het voorjaar kan veel suiker worden gevormd bij zonnig weer met koude
nachten. Komt er later in het seizoen door
mineralisatie meer stikstof beschikbaar,
dan wordt bij veel zon de suiker gebruikt
om mooi afgewerkt eiwit (dve) te vormen.
oeb vormt zich bij regenachtig weer en
warme nachten. De oogst moet gebeuren
bij mooi weer, als het enigszins kan na
enkele dagen zon. Gekneusd gras droogt
sneller, sterft sneller af en verliest het
minst suikers. Een drogestofpercentage
van 40% is interessant. Is het gras nog
droger, dan worden het hakselen en het
stofverlies misschien een probleem. De
veehouder kan door zijn maai- en graasbeheer de efficiëntie van het gebruik van
ruwvoer verhogen. Hij moet met overleg
bepalen hoeveel hij de koeien laat grazen
in het voorjaar en het najaar. De kwaliteit
in de kuil houden is een ander aandachtspunt. Zaak is een snelle verzuring van de
kuil. Het toevoegen van melasse aan een
suikerarme kuil kan de aanwezige melk-
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Veldbonen

aan fos en dve. Tot voor kort kon je de
fos aanvullen via de bietenpulp. Nu moet
de veehouder op zoek naar aanvullingen
vanuit eigen teelten: voederbieten, chicorei, granen en suikerrijke voorjaarsteelten.
dve moet bijgestuurd worden met aangekocht eiwitrijk krachtvoer. Een kwalitatief
goede kuil en de strategische inzet van
de verschillende sneden kunnen het probleem al voor een deel oplossen. Het weer
speelt echter een grote rol en de invloed
ervan op de kuilkwaliteit is zeer groot. De
bijsturing moet verder gebeuren vanuit
de energieteelten maïs, graan en voederbieten. Deze moet je op de juiste rijpheid
oogsten en goed in het rantsoen inpassen.
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najaar met veel zon en koude nachten gaf
veel suiker en veel stikstof: veel vem, oeb
en dve in de kuil. Vorig jaar was bijzonder.
Een goed voorjaar werd gevolgd door een
droge zomer en een droog najaar. De laatste snede gaf nog de beste waarden, dankzij een beetje late regen.
De veehouder kan de voederwaarde
gedeeltelijk bijsturen door de botanische
samenstelling van zijn grasland. De aard
van de grond is bij de keuze van deze
samenstelling ook van belang. Op droge
gronden past bijvoorbeeld meer kropaar
in het mengsel. Een voorjaarsbemesting
met mengmest of kippenmest kan wat
meer eiwit in de voorjaarskuil brengen. De
opbrengst verhoogt met een goede bemesting van kalium, zwavel en magnesium.
Het belangrijkste knelpunt in een biologisch rantsoen is het algemeen tekort

en

de belangrijkste teelt. Daarnaast wordt ook
ingezet op ‘oude’ vergeten voederteelten,
zoals erwten en veldbonen. De opbrengst
hiervan is echter vrij laag in vergelijking
met grasklaver (tabel 1).
In streken met dure grond zet de veehouder dan ook in de eerste plaats best in
op de teelt van gras-klaver. Is er dan nog
grond over, dan kunnen andere teelten
het teeltplan opvullen. De invloed van
het weer en het seizoen op gras-klaver
is groot. Doorheen het seizoen stijgt het
eiwitgehalte en vermindert de energiewaarde. Dit is samengevat in tabel 2. De
verschillen zijn echter groot van jaar tot
jaar. In 2008 hadden we een goed voorjaar met veel zon en dus veel fos en vem.
Bij de tweede en de derde snede was het
slecht weer. We kregen een snellere ontwikkeling van oeb en weinig energie. Het

Het bedrijf heeft ongeveer 80 stuks jongvee. De kalveren blijven tot de leeftijd van 5 maanden op het bedrijf.
Ze worden gedurende 3 à 4 maanden opgefokt met verse
melk via een milkbarsysteem en worden naar lust bijgevoerd met hooi en geplette spelt met erwten. Het jongvee
wordt op een andere locatie opgefokt. Het areaal beslaat
94 ha waarvan 27 ha blijvend grasland, venige broekweiden waarop geen akkerteelt mogelijk is. Verder is er
34,5 ha grasklaver (Engels raaigras, witte en rode klaver),
12,5 ha maïs (waarvan 3 ha als ccm en de rest kuilmaïs),
15,5 ha triticale, 2,5 ha spelt en erwten en 2 ha voederbieten.
Door de hoge prijzen voor biologisch krachtvoer is het
nodig enerzijds het krachtvoer te beperken en anderzijds

Tabel 2 Algemeen verloop van de voederwaarde van gras-klaver
Eerste snede

VEM

FOS

RE

DVE

OEB

+++

+++

+-

++

++

Tweede snede

+++

++

+

++

Derde snede

++

++

++

++

++

Vierde snede

+

+

+++

+

+++

Vijfde snede

+-

+-

+++

+-

++++

zeer hoog: ++++, hoog: +++, gemiddeld: ++, laag: +

RVET RC

DVE

OEB

91

72

9

92

1322 556

250

200

Sojabonen (g/kg)

885

397

217

63

5

88

1568 568

121

226

Lijnzaadschilfers (g/kg)

901

344

94

107

39

48

1129 508

161

119

Koolzaadschilfers (g/kg)

894

362

84

130

22

114

1097 525

138

152

Niet-ontdopte zonnebloemschilfers (g/kg)

913

234

113

407

2

28

704 240

48

124

Ontdopte zonnebloemschilfers (g/kg)

906

423

78

184

6

65

1045 509

150

210

Lupinen (g/kg)

913

344

57

168

13

58

1269 629

140

157

Erwten (g/kg)

867

243

12

61

446

50

1182 723

123

67

Veldbonen (g/kg)

872

315

16

91

388

45

1175 722

134

124

SUI

VEM

ziet de mest eruit? Hoe is de melkproductie en de samenstelling? Trage koeien die
matig produceren en met een neiging tot
vetaanzet hebben een teveel aan darmverteerbaar zetmeel. De mest is een indicatie
van hoe de vertering verloopt. Nerveuze
dieren met donkere mest hebben te veel
eiwit. Stijve mest en een laag eiwit in de
melk wijzen op een fos-tekort. Dunne en
donkere mest is een teken van oeb-overschot en te weinig energie. Slappe en bleke mest en weinig vet in de melk wijzen
op een eiwittekort en te veel fos.

Die verschillen kunnen onder andere in
verband gebracht worden met verschillen
in bodemsamenstelling en bodembeheer.
Daarnaast spelen ook de interacties tussen
de mineralen een belangrijke rol. Ruwvoeders hebben vaak tekorten inzake zink,
koper, zwavel en natrium. Het zwavelgehalte van het ruwvoeder kan beïnvloed
worden door het zwavelgehalte van de
bodem door de zwavelbemesting op peil
te houden.
Bij melkvee geven voornamelijk een
koper- en zinktekort problemen. Ook werden tekorten aan vitamine E vastgesteld.
Dat is vooral in de winter het geval, wanneer het vee hoofdzakelijk geconserveerd
voer krijgt. Zo lang mogelijk verse (grasland)producten voederen kan hieraan verhelpen. Op bepaalde bedrijven wordt een
teveel aan ijzer en kalium vastgesteld. Dit
kan je indijken door een beperkte kaliumbemesting aan grasland toe te dienen. Kan
een gevarieerde kruidenmengeling zorgen
voor een gevarieerd mineralenaanbod?
Echte karwij, smalle weegbree en duizendblad scoren heel hoog wat betreft koper en
zink. Maar er is nog veel onderzoek nodig
naar de samenstelling van het beste kruidenmengsel, evenals naar de voederwaarde van dergelijk mengsel.r

Bo

er

zuurbacteriën helpen om de pH snel te
laten dalen.
De rol van de veehouder is groot, dat
is duidelijk. Je moet vanuit het ruwvoer
een zo goed mogelijk evenwicht zoeken.
Hiervoor moet je je grond kennen en goed
plannen wat je wil oogsten. Een weerdagboek geeft inzicht in de kwaliteit van
de oogst. Je kan bijsturen door de wijze
waarop je graan en maïs oogt (rijp, onrijp,
droog, vochtig, malen of pletten, …). Een
goede voorraadplanning en de juiste combinatiekuilen zijn nodig. Correcties kunnen – indien nodig – met de aankoop van
ruwvoeder of van krachtvoer of krachtvoerachtigen. Tabel 3 geeft een overzicht
van de voederwaarde (in g/kg) van enkele
bijproducten voor eiwitcorrectie.

Mineralen

ht

Vaak blijkt een onevenwicht in de
mineralenvoorziening de oorzaak van
gezondheidsproblemen bij het vee. Het
alt-studieproject ‘Vitaminen- en mineralenaanbod uit ruwvoeders voor droogstand en vroeglactair melkvee’ leert dat het
gehalte aan macromineralen en sporenelementen tussen en binnen de verschillende voedersoorten duidelijk verschilt.

ig

Diersignalen

ZET

nd

FOS

490

bo

RE

888

en

DS
Sojaschilfers (g/kg)

Foto: pcbt

Tabel 3 Voederwaarde van bijproducten voor eiwitcorrectie - cvb voedernormentabel 2008

op

yr

Op basis van de voederwaarden kan je het
rantsoen berekenen, maar de eigenlijke
bijsturing moet gebeuren op basis van
diersignalen. Hoe ziet de vacht eruit? Hoe

ten, 2 kg zonnepitschilfers, 1,8 kg veldbonen en 1 kg geplet graan.
De laagproductieve groep krijgt hetzelfde, maar zonder veldbonen
en geplet graan. Tijdens de stalperiode in de winter gaat er van
de triticale 6 kg af en wordt het rantsoen aangevuld met eiwitrijk
najaarsgras. Deze rantsoenen herbekijkt men regelmatig.

C

zelf biokrachtvoer te telen. De grasklaverkuilen hebben een goed
suikergehalte en een vrij goed eiwitgehalte, zoals blijkt uit tabel 4.
In het najaar, met de koeien nog op de weide met najaarsgras,
ziet het rantsoen er als volgt uit. De hoogproductieve groep krijgt
17,6 kg gps-triticale, 17,5 kg mengkuil gras-klaver, 15 kg voederbieTabel 4 Analysegegevens van de voederkuilen
VEM

FOS

DVE

OEB

GPS (triticale-klaver)

DS
350

66

13

763

571

40

-37

Grasklaver (30 april, 28 mei, 14 juli)

427

151

69

858

534

63

36

Grasklaver (30 april, 8 mei, 22 juni)409

145

102

894

568

61

34

Grasklaver (voorlaatste snede)

560

187

66

742

-

67

-

-

-

-

-

-

Grasklaver (laatste snede en beheersgras)

RE

SUI
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Biologische voederteelten
Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische

Annelies Beeckman en Lieven Delanote.

Triticale

ting ten dienste van biologische landbouwers en boeren
met interesse voor biologische landbouw. Voor infor-

Gras-klaver

er

Bo

ig

Gras-klaver moet
je op tijd inzaai-

yr

Lieven Delanote: “De biologische melkveehouder moet op zoek
naar een beheersbaar systeem en een bedrijfsorganisatie die bio
mogelijk maakt.”

focusCop...

In de gangbare landbouw is wintertarwe
de klassieker. De opbrengst ligt biologisch
tussen 5 en 6 ton. Maar biologische wintertarwe heeft een driedubbel probleem:
in het najaar onkruid, in het voorjaar bladziekten, en stikstof omdat je de eerste fractie maar moeilijk kan geven. Het alternatief is triticale. Deze graansoort kan je laat
in november zaaien, stoelt veel meer uit,
maakt veel meer gewas aan en onderdrukt
beter het onkruid. Bovendien heeft triticale minder stikstof nodig en is het minder ziektegevoelig. Triticale is voor voedergraan het interessantst. De opbrengst ligt
doorgaans tussen 6 en 7 ton.
De voornaamste zorg bij triticale is de
bemesting. Hiervoor zijn er verschillende
mogelijkheden. Je kan een najaarsbemesting geven voor de zaai met stalmest, maar
dat is weinig efficiënt. Je kan ook mengmest toedienen in het voorjaar, maar dan
is de bodem vaak een beperkende factor
om met een mestinjecteur het veld op te
komen. Een andere mogelijkheid is organische biologische korrelmeststof toedienen
in het voorjaar, maar dat is een dure zaak.
Tenslotte kan je ook beslissen om niets te
doen en een minderopbrengst te accepteren. Alleen zaaien en maaien dus. In rotatie
met gras-klaver kan het gewas profiteren
van de in de bodem vastgelegde stikstof.

en

en, ten laatste half september, anders
bestaat het risico dat de klaver de winter
niet goed doorkomt. In de gangbare veehouderij spreken we van Engels raaigras.
Bij bio wordt dat minstens Engels raaigras, aangevuld met witte en rode klaver.
Er is bovendien een tendens om meer
complexe mengsels uit te zaaien en ook
weidekruiden (zoals smalle weegbree)
in te mengen. In het voorjaar kan mengmest toegediend worden bij de eerste en
de tweede snede; daarna neemt de klaver
de rol van stikstofleverancier over. De
onkruidbestrijding is vooral een zorg bij
nieuw ingezaaid grasland en gaat samen
met het maaien van de eerste snede. Het
gaat bij gras-klaver grotendeels om eenjarige onkruiden: die groeien niet opnieuw
na het maaien. Bij grote onkruiddruk kan
dit een reden zijn om de eerste snede wat
vroeger te maaien.
De uitbating van gras-klaver is te vergelijken met deze van grasland. Het verschil
is dat het aandeel klaver in de loop van
het seizoen toeneemt. Het maairitme is

ht

Een omschakelende melkveehouder heeft
andere zorgen dan een biologische melkveehouder. Hij moet het rantsoen en het
teeltplan aanpassen en de teelten onder
de knie krijgen. Een biologische boer
gaat een stap verder: optimalisatie van
zijn rantsoen en zijn teeltplan, fijnsturing, mineralenbalans, rassenkeuze, …
Elke boer moet afwegen wat hij aankan.
Je moet niet alles zelf willen doen. Je kan
ook biologische voeders aankopen, externe arbeid inschakelen en de middelen en
technieken gebruiken die vandaag ter beschikking zijn.
Biologische melkveehouderij is geen strategie om professionalisme te ontwijken.
Wat speelt zijn economische en arbeidstechnische
overwegingen en het
eigen bedrijfsprofiel.

– Luc Van Dijck –

bo

Teelt vzw (pcbt) verzorgt praktijkonderzoek en voorlich-

nd

matie ‘uit de praktijk’ gingen wij ons licht opsteken bij

intens en gaat naar 4 tot 5 sneden. Voor
elke snede moet je een bepaalde kwaliteit
voor ogen hebben om in de winterperiode
tot een evenwichtig rantsoen te komen.
Gras-klaverweiden die enkel gemaaid
worden, moeten op tijd gemaaid worden. Standweiden worden bij voorkeur
gemaaid en begraasd in een strikt omweidingssysteem.

op

Foto: Luc Van Dijck
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Foto: Patr ick Dieleman

Maïs
Maïs past niet zo heel goed in een evenwichtig biologisch grasklaverrantsoen, al blijft een beetje maïs altijd welkom. Teelttechnisch is biologische maïs goed mogelijk. Ook toppers op de
rassenlijsten zijn in biologische zaadvorm beschikbaar. Alleen
de onkruidbestrijding is een punt van zorg en vraagt de nodige
aandacht. Maïs doet het goed in rotatie: een jaar of 3 gras-klaver,
1 of 2 jaar maïs, een jaar triticale en dan opnieuw gras-klaver. De
maïs groeit goed op basis van de stikstof uit stalmest en teert
ook op de in de bodem aanwezige stikstofvoorraad van de grasklaver. Een goede groei geeft de maïs voorsprong op de onkruiden. Biomaïs is even weinig ziektegevoelig als gangbare maïs.
Vervelend is de vogelschade door de kraaien die de kiemplantjes spelenderwijs uittrekken. Daar is weinig verweer tegen. De

op het bedrijf. Bij te weinig ruwvoer ga je
naar gps, bij behoefte aan een krachtvoercomponent kan je meer naar korrel gaan.
Oogst als gps of vochtig graan biedt ook
perspectief als er door omstandigheden
toch nog te veel onkruiden in het perceel
aanwezig zijn.

nd

bo

Annelies Beeckman: “De combinatie triticale met vlinderbloemigen laat toe om op het
eigen bedrijf ook een extra eiwitcomponent te
telen.”

en

De inzaai van triticale met vlinderbloemigen is een nieuwe tendens, zeker nu het
rantsoen van biologisch melkvee volledig
uit biologische grondstoffen moet samengesteld zijn. De biologische erwtenteelt is
moeilijk. De combinatie graan en erwten
gaat goed: graan fungeert als een soort
van steungewas voor de erwt. De oogst
van de erwten gaat ook vlotter. Deze techniek wordt courant toegepast in Frankrijk
en Wallonië en laat toe om op het eigen
bedrijf ook een eiwitcomponent te telen.
Op het pcbt worden proeven gedaan met
veldbonen en erwten. Lupinen vragen
meer zorg en zijn bedrijfseconomisch nog
onzeker. Voor de proef met de combinatie triticale-erwten werd een zaaidichtheid
toegepast van 150 kg/ha triticale en 20 kg/
ha erwten. Het zaaizaad wordt gewoonlijk
als mengeling ingezaaid. Uit de proeven
blijkt dat de opbrengst van de triticale
stabiel blijft, terwijl de opbrengst van de
erwten onzeker is. Met andere woorden:
de opbrengst van de erwten is nettowinst.
Het aandeel erwten varieert tussen 5 en
20%. Het succes van de teelt hangt af van
de natuur, het weer, de grond en de stikstofvoorraad. Het gevreesde verlies door
duiven valt al bij al nog mee. Bemesten
in het voorjaar komt vooral het graan ten
goede; niet bemesten geeft voordeel aan
de erwt. In stikstofrijke percelen zal het
graan de bovenhand halen. In stikstof
arme percelen komt het graan stikstof te
kort en zal de erwt het beter doen. Er is
voor erwten en veldbonen nog genetische
verbetering mogelijk, bijvoorbeeld wat de
wintervastheid van de rassen betreft.

Foto: Luc Van Dijck

Combinatie triticale en erwt

Voederbieten

De onkruidbestrijding bij voederbieten
gaat qua techniek terug naar wat vorige
generaties deden: schoffelen. De machines zijn intussen wel verfijnd. In vooropkomst kan je het land eggen. Worden de
plantjes zichtbaar, dan moet je zo precies
mogelijk schoffelen met gewasbeschermschijven. Het onkruid in de rij moet aangepakt worden met de hak. Dat is handwerk en een tijdrovend karwei. Hiervoor
moet je de nodige tijd uittrekken. Je moet
daarna nog een paar keer schoffelen op
klein onkruid tot het gewas zich sluit. Een
eenmansbedrijf zal wellicht geen tijd hebben voor voederbieten en kan deze teelt
beter uitbesteden. Overigens is deze teeltzorg meer iets voor een akkerbouwer die
niet 2 keer per dag in de melkstal moet
staan. De kleine percelen voederbieten
laten ook niet toe daarvoor speciale machines aan te kopen. r
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Foto: pcbt
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Met de late zaai in november vermijd je
problemen met najaarsonkruiden. In het
voorjaar moet je wiedeggen als de grond
het toelaat. Dit gebeurt maar weinig in de
praktijk omdat de wiedeg in een verslempte grond onvoldoende werkt. De voorjaarsbemesting geeft een extra boost aan het
gewas. Bij het begin van het groeiseizoen
komt het uitstoelingsvermogen van de triticale goed tot zijn recht. Het graan wordt
mooi groen en het gewas zal de onkruiden
goed onderdrukken. Bij de verdere groei
van het graan hebben de onkruiden nog
minder groeikansen.
Triticale is weinig ziektegevoelig. De
natuur zet zelf ook veel recht. In biologische graanpercelen zien we vaak veel
graanhaantjes of luizen, maar daarom is
het perceel nog niet verloren. Veelal zien
we na enkele tijd ook veel natuurlijke
vijanden verschijnen. Zoals maïs kan je
triticale na de oogst ofwel inkuilen als
geheleplantsilage (gps), graan vochtig
inkuilen of droog bewaren. De vervoedering hangt af van de ruwvoedervoorraad

C

schade kan pleksgewijs tot 50% oplopen. Vogelafweer helpt een
beetje. Dieper zaaien helpt, dan komt de plant iets steviger op.
Later zaaien helpt ook, dan groeit het gewas sneller door. Het is
zoeken naar natuurlijke stoffen die het zaad en het plantje onaantrekkelijk maken.
Onkruidbestrijding in maïs is arbeidsintensief. Je moet het
onkruid snel aanpakken. Je moet als goede akkerbouwer je tijd
nemen om te wiedeggen en te schoffelen. Wiedeggen moet voor
de opkomst van de maïs gebeuren. Het grootste probleem vormen
de onkruiden die mee opkomen met de maïs. Je moet dus een paar
dagen na de zaai al wiedeggen. Daarna schoffelen met een vingerwieder bij het derde- tot vierdebladstadium en daarna nog een keer
of 2 doorgaan. Dat is wel intensief. Er zijn tot 4 of 5 bewerkingen
nodig. Dat vraagt tijd en een goede arbeidsplanning. Want wiedeg-

gen moet op het juiste moment gebeuren, als het onkruid nog klein
is. Je moet de maïspercelen regelmatig inspecteren. Dit weegt ruim
op tegen de arbeidsbehoefte voor een manuele correctie. Gelukkig neigt een biologisch rantsoen vanzelf al naar minder maïs dan
in de gangbare veehouderij gebruikelijk is. Gangbare maïs is een
loonwerkersteelt. Je zaait in mei en haalt de maïs binnen in oktober. En je moet maar 1 keer spuiten. Op dat moment heeft de bioboer al 2 of 3 bewerkingen gedaan.
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Biologische grasmengsels   
In het kader van het Vetabio-project werd, in een tijdelijke weide, een proef aangelegd met biologische gras-

op de vragen van biologische veehouders omtrent deze grasmengsels, werden
proeven aangelegd in Noord-Frankrijk en
Wallonië. Men zaaide 2 tweesoortige en 6
commerciële complexe grasmengsels uit.
Waarom kiezen voor een complex grasmengsel? Complexe grasmengsels met
vlinderbloemigen zouden een aantal voordelen kunnen bieden ten opzichte van de
enkelvoudige combinatie van gras-klaver.

Dit zijn onder meer een meer evenwichtige voederwaarde; ze zijn na het maaien
makkelijker te drogen wat een betere
voederkwaliteit oplevert; scheuten kunnen het hele jaar door uitlopen, vooral in
de zomer; je krijgt een meer constante
opbrengst per hectare over de verschillende jaren; vlinderbloemigen passen zich
beter aan de bodemeigenschappen aan;
ze hebben een efficiëntere stikstofbenut-

Tabel 1 Samenstelling van de uitgeteste mengsels in de Franse weidemengselproef  - Vetabio
Zaaizaadhoeveelheid (kg/ha)
Raaigras/
rode klaver

Gekruist raaigras

10,0

Luzerne/ Mengsel van
kropaar 9 soorten

Engels raaigras

2,7

Italiaans raaigras
Rietzwenkgras

1,3

Beemdlangbloem

1,3

Timotee

Kropaar
Rode klaver

5,4

15,0
9,0

2,2

1,3

2,2

0,5

5,4

0,5

3,2

Perzische klaver

0,5

Luzerne

10,0

6,0

6,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Herba’ Fibre +
Luzerne

5,0
3,0
3,0

9,0

2,0

3,0

3,0
2,0

3,0

2,2
10,0
0,5

1,3

27,0

27,0

Hopklaver

2,0

1,3
19,0

CA 59

2,0

30,0

Premies

Omdat de omschakeling extra kosten met zich meebrengt en de productie lichtjes daalt, voorziet de overheid in enkele premies voor biologische producenten. Zo kan je per hectare akkerland de eerste 2 jaar een premie van 600 euro krijgen. Voor blijvend weiland is dat 450 euro.
Nadien dalen de premies naar 360 euro voor akkerland en 150 euro voor blijvend weiland. Na
5 jaar krijg je nog minder. De premies bedragen dan 240 euro voor akkerland en 120 euro voor
blijvend weiland.
De overheid voorziet ook een subsidie voor bedrijfsbegeleiding met minimaal 3 bedrijfsbezoeken per jaar. De bedrijfsbegeleiding bij omschakeling omvat een bespreking van de huidige
bedrijfsvoering, een knelpuntenanalyse en praktische voorstellen van mogelijke oplossingen.
Voor de dierlijke productie houdt dit in: aankoop van dieren en het fokbeleid, kostprijs en
kwaliteit van de aangekochte en zelf geproduceerde voedermiddelen en gebruikte voedertechnieken, ziektebestrijding, stalling van de dieren en klimaatregeling, invulling van de arbeidsbehoefte, afzetkanalen, kwaliteit en afzetprijzen en bedrijfseconomische resultaten.
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10,0

15,0

Rolklaver
Totaal

Bio fauche
nr. 7

1,6

0,8

Hybride klaver

Bio fauche
nr. 3

1,6

Witte klaver
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Censier
nr. 3

Rood zwenkgras
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Gras-klaver vormt de basis van het rantsoen en is ook economisch de meest
rendabele teelt in de biologische melkveehouderij. Tijdelijke maaiweiden vormen meestal een noodzakelijke bron voor
de voedervoorziening tijdens de winter.
Daarnaast kan je de wintervoorraad aanvullen met een extra snede gras-klaver van
graasweiden. Het merendeel van de maaiweiden bestaat uit een combinatie van
kropaar of Engels raaigras en rode klaver
of luzerne als vlinderbloemige.
Binnen de biologische landbouw stijgt
echter de interesse voor complexe grasmengsels met vlinderbloemigen. Wat is
het belang en de meerwaarde van deze
mengsels? Om een antwoord te bieden

Soort

Bo

Complexe mengsels

focusCop...

nd

– Annelies Beeckman, pcbt & Luc Van Dijck –

bo

soorten?

en

Het Vetabio-project stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring tussen biologische landbouwers in Noord-Frankrijk,
Wallonië en Vlaanderen. Tijdens dit project worden verschillende proeven aangelegd omtrent biologische groenteteelt
en de combinatie ruwvoederteelt-veehouderij. De kennis en ervaringen van de 9
partners en de biologische landbouwers
uit het projectgebied worden gebundeld
en verspreid. Alain Lecat gaf een overzicht
van de eerste resultaten van een driejarige
proef met verschillende grasmengsels.

mengsels beter dan een mengsel met een beperkt aantal

er
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mengsels met vlinderbloemigen. Zijn complexe gras-
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Tabel 2 Voederwaarde eerste en vierde snede - Vetabio 2009
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gelegd waarbij de samenstelling van de
mengsels wordt nagegaan, zowel bij intensief als bij extensief weidebeheer. Enkel de
resultaten van de proef in Frankrijk worden hier verder besproken.
Doordat de mengsels vroeg werden
ingezaaid als dekvrucht in haver kon nog
een eerste najaarssnede geoogst worden.
Vooral de mengsels met een groot aandeel
rode en/of witte klaver (rode klaver/raaigras en Sencier nr. 3) zorgden nog voor
een aanzienlijke drogestofopbrengst die
als extraatje voor het winterrantsoen kon
dienen. Dat blijkt uit figuur 1.
De mengsels op basis van luzerne
kenden een minder snelle ontwikkeling
(luzerne/kropaar, Bio fauche nr. 7 en
Herba’ Fibre). De lage opbrengst bij deze
eerste najaarssnede wil echter nog niets
zeggen over de mogelijke opbrengst van
deze mengsels het jaar daarop.
“Er bestaan geen slechte mengsels,
maar enkel een slecht gebruik van mengsels”, zegt Alain Lecat. Dit blijkt ook uit
figuur 2 en tabel 2. “De veehouder moet
het mengsel samenstellen volgens het
klimaat, de bodemeigenschappen (samenstelling, nat/droog) en zijn weidebeheer
(intensief of niet, bemestingsregime,
maaien of beweiden, …). Uit de discussie bleek verder dat op een goed vruchtbare grond je niet te veel soorten in een
mengsel hoeft te gebruiken. Drie soorten
is genoeg. In moeilijke grond mag het wat
meer zijn. Bij droog weer of suboptimale
omstandigheden komt immers de kracht
van een gevarieerd mengsel naar boven.
Uit tabel
2 blijkt duidelijk dat er weinig
eerste snede
vierde snede
verschil is inzake energiewaarde tussen de
tweede snede
totaal verhoogt, met
mengsels.
De eiwitwaarde
de ontwikkeling
van
de klavers, wel stelderde snede
selmatig doorheen het seizoen.
De conclusie uit de eerste resultaten van
deze proef is dat veelsoortige mengsels
het niet beter doen dan enkelvoudige grasklaver. Vele zijn geroepen, maar weinigen
uitverkoren. In functie van de bodem
voldoet een mengsel van 3 tot maximum
5 à 6 goed gekende soorten, waarbij ook
eerste snede
vierde snede tussen de
de onderlinge
samenhang
gebruikte
vantotaal
groot belang is. Wat
tweedesoorten
snede
echt doorslaggevend is als het aankomt op
derde snede
opbrengst en kwaliteit, dat is het maairegime. r
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Figuur 1 Opbrengst van de eerste najaarssnede 2008 - Vetabio
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graan op 30 augustus). Er werd geen
bemesting toegepast.
Tijdens de proef zal zowel de drogestofopbrengst per hectare, als de voederwaarde (vem, dve, ruwe celstof en verteerbaarheid) van de verschillende mengsels op
verschillende tijdstippen bepaald worden.
Men onderzoekt de algemene standvastigheid van de mengsels door de evolutie van
het aandeel grassen en vlinderbloemigen
binnen elk mengsel na te gaan. In Wallonië werd een gelijkaardige proef aan-

opbrengst (kg DS/ha)
opbrengst (kg DS/ha)

2500

Vierde
snede

Raaigras/rode klaver

Mengsel van 9 soorten 936

In3000
Frankrijk werd een proef aangelegd
met 2 binaire mengsels en 6 commerciele2500
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als2000
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Tabel 1 geeft een overzicht van de samen1500 van de mengsels. De grasmengstelling
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werden ingezaaid op 20 mei 2008 als
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Vierde
snede

bo

ting; je krijgt een betere beheersing van
(wortel)onkruiden; er is minder kans op
oplopen van de pens; de weide krijgt een
natuurlijker uitzicht; en ze zorgen voor
een verhoging van de biodiversiteit. Maar
er zijn ook knelpunten, zoals het bewaren
van het evenwicht tussen de verschillende
soorten zodat de ene soort de andere niet
wegconcurreert. Rode klaver en kropaar
zijn bijvoorbeeld 2 agressieve en moeilijk
te combineren soorten.
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Gras-klaver, een prachtig product
boer niet alleen een goede veehouder zijn, maar ook een
– Luc Van Dijck –

er

ig

yr

op

Gras heeft korte omlopen. De eerste snede wordt gemaaid begin mei, de tweede
begin juni. Je moet de teelt van nabij
opvolgen. Als je een fout maakt, weegt die
zwaar door op de kuilkwaliteit en dus het
winterrantsoen. Bij gewoon gras haal je
immers in een goed voorjaar al voor half
juni tweederde van de opbrengst binnen
met de eerste twee sneden. Daarna vertraagt de groeisnelheid.
Bij grasklaver liggen de zaken anders;
hier zijn alle sneden even belangrijk.
Grasklaver is een moeilijke teelt. In het
voorjaar heb je weinig klaver, in het najaar
is er veel klaver. Rode klaver ontwikkelt
zich sneller dan witte klaver en geeft het
eerste jaar een betere opbrengst. Lasagnekuilen of combinaties van kuilen (op
basis van kuilanalyses) moeten voor
een stabiele kwaliteit zorgen. Grasklaver moet nauwgezet gemaaid
worden. Bij te kort maaien, gaat
de rode klaver er snel uit; witte
klaver neemt die plaats dan in.

Bemesting

Eddy Decaesteker: “Met goede gras-klaver ben je beter af dan met maïs.
Maar goede gras-klaver in de kuil krijgen, loopt langs een veel moeilijker
parcours. Dat vergt heel wat van de (bio)boer.”

focusCop...

Gras

en

Ruwvoeder van topkwaliteit kan de
vergelijking met krachtvoeder doorstaan.
Kuilgras draait rond 930-950 vem; krachtvoeder doet 930-980 vem. Krachtvoeder
heeft 100-115 dve; kuilgras van uitstekende kwaliteit zit iets lager met 80-85 dve.
De reden om krachtvoeder te gebruiken is
dat dit slechts de opname van een 200 g
droge stof ruwvoeder uit de pens verdringt. Zo krijg je meer energie in de koe.
Op een biologisch bedrijf ligt dat anders
omdat biologisch krachtvoer te duur is.
Een hoogproductieve koe heeft het vaak
moeilijk op een biobedrijf omdat ze, vooral gevoederd met ruwvoeder, niet genoeg
nutriënten kan opnemen. Biologische
melkveehouderij begint dus in zekere zin
al bij de selectie. Men moet streven naar
dieren die in staat zijn tot een grote ruwoederopname (inhoud) komen, eerder dan
te selecteren op productie.
Een gangbaar rantsoen berust
op gras of gras-klaver en
maïs. Vers gras geeft voldoende energie en meer
dan genoeg eiwit. Een
ideaal voorjaarsrantsoen
is begrazen, mits vol-

ht

Op gangbare bedrijven zijn de ruwvoeders
ook heel belangrijk, maar een eventueel mindere kwaliteit kan je er makkelijker opgevangen. Gras-klaver is bij bio de
belangrijkste ruwvoederteelt. Met Eddy
Decaesteker en Isabelle Vuylsteke van de
dienst Bedrijfsadvisering Melkveehouderij West-Vlaanderen wegen we het gangbaar en biologisch melkveerantsoen tegen
elkaar af.
Men zegt vaak dat het voeder de koe
melk doet geven, maar je kan de zaak
evengoed omdraaien. Een Holsteinkoe is
genetisch geselecteerd om een bepaald
volume melk te geven. Door de koe goed
te voederen, krijgt ze terug wat ze in de
melk steekt. En dit probeert de melkveehouder zo efficiënt mogelijk te doen. Een
koe die in haar topperiode 40 l geeft, heeft
een totaal ander opnamepatroon dan een
koe die op dat moment 30 l geeft. Een
hoogproductieve koe is geselecteerd naar
een grote voederopname. Dit is nog meer
een streven bij biologisch vee, dat het nog
meer van ruwvoeder moet hebben. Het is
immers moeilijker – lees: duurder dan op
gangbare bedrijven – om het rantsoen met
krachtvoeder verder te concentreren.
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goede akkerbouwer.

nd

nog meer rond goede ruwvoeders draait, moet de bio-

doende beschikbaarheid van weidegras en
daarbij 12 kg maïs. Er is dan geen eiwitcorrector nodig. Verderop in het seizoen
wordt het gras minder smakelijk en eten
de koeien minder gras, en dus meer maïs.
Al blijft het opletten voor structuurproblemen. In de praktijk gaat de gangbare
veehouder – om broei te voorkomen – nog
meer maïs verstrekken. Gras-klaver is
zelfs nog iets feller. Dat kan gecompenseerd worden met trage energieproducten.

bo

Omdat het rantsoen in de biologische melkveehouderij

Klavers kunnen groeien met minder meststof, maar als men zich
rigoureus aan de toege-

Foto: Luc Van Dijck

Gangbare bietenpulp

Voederbieten

Een melkveerantsoen moet voldoende snel zijn en
genoeg eiwitten bevatten. Bietenpulp is een product dat,
aan de prijs van ruwvoeder, krachtvoeder vervangt. De
prijs is onzeker, want die kan sterk schommelen. Om
het basisrantsoen wat sneller te maken, is bietenpulp
zeer geschikt. 2 kg droge stof uit pulp vervangt niet
alleen 2 kg krachtvoeder, maar zorgt er ook voor dat de
persistentie van de eindelactatiekoeien goed blijft.
De bioboer moet het doen zonder pulp, want die is in
biologische vorm niet beschikbaar. Hij lost dat op met
granen. Maar die granen moeten ook al voor een deel de
maïs vervangen. Bovendien zijn granen explosiever met
het risico op pensverzuring als gevolg.

Een andere mogelijkheid zijn voederbieten in
het rantsoen. Die brengen ook suiker aan. Het
is een product waarvan de koeien maximum
15 kg product (2,5 kg droge stof ) mogen krijgen. Daarboven zakt de productie door de verdunning (minder kg ds) van het basisrantsoen.
Voederbieten bewaren tamelijk goed en worden
normaal in de winter vers vervoederd. De regel
is evenwel dat er na 1 mei geen voederbieten
meer worden vervoederd. Ze zijn met andere
woorden in de zomer moeilijk beschikbaar, tenzij ze samen met de maïs gemalen ingekuild
werden. Maar hiervoor moet je ze een maand
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Stress

Vijf sneden gras of gras-klaver, dat is
5 keer het weer inschatten, 5 keer beslissen om te maaien en 5 keer hopen dat het
weer goed blijft om het gewas goed in de
kuil te krijgen. Bij gras is de zenuwachtigheid het grootst bij de eerste (en ook nog
bij de tweede) snede, want dan heb je de
grootste opbrengst en de beste kwaliteit.
De derde en volgende (opruim)sneden
zijn beperkter in hoeveelheid en gaan
meestal naar het minder veeleisende jongvee. De gras-klaverboer moet gedurende
heel het seizoen alert blijven. Alle sneden
zijn voor de melkkoeien even belangrijk.
Bij een gangbaar rantsoen dat bijvoorbeeld voor de helft uit gras bestaat en
voor de andere helft uit maïs, is het risico
gespreid, omdat maïs een zekere teelt is.
Is er minder gras, dan kan je wat meer
maïs geven of kun wat eiwitten bijkopen.
Als bioboer, waar het aandeel grasproducten in het rantsoen kan oplopen tot 80%,
kan je je niet permitteren minder kwalitatief gras te hebben. Want extra eiwitrijke
krachtvoeders aankopen is heel duur. r
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190 eenheden potas en 63 eenheden fosfor. Het succes van gras-klaver heeft vooral
te maken met de wortelvorming. Precies
daarom is potas onmisbaar. Ook de grondstructuur en de zuurtegraad evolueren
gunstig bij voldoende potas. Een goede
akkerbouwer kan dat in de hand houden.
Met te weinig potas kom je gegarandeerd
in de problemen. Het probleem van een
potastekort kan zich ook stellen op gangbare bedrijven, voornamelijk op maaipercelen en bij een voorteelt van Italiaans
raaigras. Een bouwvooranalyse is hierbij
essentieel.
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laten hoeveelheden mengmest houdt, dan
mag er niet veel fout gaan. Kunnen klavers gedijen met minder stikstof, de potas
hebben ze toch zeker nodig. Door het map
hebben we bemesting te veel gezien vanuit de stikstofbemesting, maar het gaat
ook over potas en fosfor. Bij een beperking tot 170 kg N uit mengmest moet je
zorgen dat de grond voldoende rijk blijft
aan potas. Een hoeveelheid van 38 ton
rundermengmest per ha geeft ongeveer

kan langer wachten op het ideale weer om
te maaien. Gras-klaver behoudt langer zijn
kwaliteit. Klaver houdt het verouderingsproces tegen. Het gewas blijft jong. Eens
gemaaid mag je gras-klaver daarentegen
niet te droog laten worden, zo rond 35%
droge stof. Bij een te hoog drogestofgehalte zullen de klaverblaadjes verschrompelen en heb je niets aan de klaver. Bij heel
drogend weer moet je dus zeer alert zijn
en kort na het maaien al harken.
Er is nog een ander verschil tussen gras
en gras-klaver. De eerste snede gras is bij
een normale bemesting met kunst- en
mengmest eiwitrijk. Als je dat eiwitrijk
materiaal te nat inkuilt, dan is de kans
op een slechte kuil reëel. De eerste snede
gras-klaver bevat veel minder eiwitten en
zo heb je bij een nattere kuil minder kans
op een slechte bewaring.
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Gras – en vooral Italiaans raaigras – moet
je  op het juiste moment oogsten. Ze verouderen snel, worden ligninerijk en het
eiwit verdunt. Jong eiwitrijk gras moet je
zo droog mogelijk laten worden, 45-50%
droge stof om een maximaal dve te krijgen. Een droog gewas heeft meer dve dan
een nat gewas. Bij de eerste snede duurt
dat droogproces 2 à 3 dagen. Het is duidelijk dat het weer een grote rol speelt. Bij
de tweede snede, begin juni, zijn de drogende uren per dag langer en kan het gras
op 1 dag drogen. Het juiste maaimoment
kiezen is dan iets makkelijker.
Bij gras-klaver heb je meer marge wat
het ideale tijdstip van maaien betreft. Je
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Oogstomstandigheden
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Isabelle Vuylsteke: “Biomelkveehouders moeten als goede akkerbouwers zorg dragen voor
de ruwvoederteelten. Alleen de boeren die
gangbaar al goed bezig waren, slagen ook als
bioboer. Fouten zijn moeilijker en/of duurder
om te corrigeren.”

Foto: Luc Van Dijck
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vroeger rooien en verlies je groei. Bovendien verlies
je met het inkuilen nog eens een gedeelte rendement. Een te groot verlies voor zo een intensieve
teelt?
Wat zijn de kansen van andere producten? Aan
bijproducten van bio-ethanol hebben gangbare
bedrijven een mooi en goedkoop product. De biobedrijven kunnen die niet benutten, evenmin als
bierdraf dat nauwelijks tot niet beschikbaar is in
bio. Een mooi product en een goede eiwitcorrector
is maïsglutenmeel met een hoog dve (610 g eiwit
waarvan 479 dve). Op dve-niveau corrigeert het
dubbel zoveel als soja. Je moet er weinig van geven,
maar het is een duur product.
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