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Kuiladditieven bij gras
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Als landbouwer-manager moet je het al of niet toepassen
van een kuiladditief goed overwegen. Kuiladditieven zijn

op

een belangrijk hulpmiddel en worden momenteel vooral
via de hakselaar of de opraapwagen gedoseerd.

– Joos

C

Latré, Hogeschool Gent –

Voor je een kuiladditief toepast, moet je bij
de aanleg van een kuil de basisregels respecteren. We overlopen hier de bijzonderste vereisten voor een goede kuil.
Te grote kuilen zijn te vermijden. Daarom moet er een goede afstemming zijn
tussen de oppervlakte ruwvoedergewassen
en de kuilafmetingen aan de ene kant, en
de ruwvoederbalans aan de andere kant.
De afmeting van de kuil is afhankelijk van
de vereiste uitkuilsnelheid: 1,5 m gemid-
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deld op weekbasis is het minimum (of
80 m kuilen op jaarbasis).
De keuze van loonwerker heeft een grote
invloed. Kies een loonwerker in functie van
de aandrukcapaciteit en voorzie voldoende
aandrukcapaciteit (best een extra trekker
voorzien!) en een propere aanvoerbaan.
Gebruik echte silagewagens die kunnen
lossen over de volledige lengte van de kuil
in plaats van eenvoudige kipwagens; dit
vergemakkelijkt en verbetert het aandrukre-
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sultaat. Investeer in sleufsilo’s in plaats
van rijkuilen en maak de kuil niet veel
hoger dan de muren. En tenslotte, bespaar
niet op afdekmateriaal en leg 2 lagen folie
én een beschermzeil tegen de kraaien.
Wanneer de omstandigheden ideaal zijn,
is een kuiladditief in principe overbodig.
Ideale omstandigheden houden in dat het
in te kuilen gras optimaal is (voldoende
Foto: Luc Van Dijck

Foto: Patr ick Dieleman
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ommige mengsels bevatten uitsluitend Engels raaigras (enkelvoudige
mengsels). Andere bevatten naast
Engels raaigras ook nog een of meerdere
andere grassoorten (complexe mengsels).
Complexe mengsels moet je voor 1 september zaaien, zodat alle grassoorten de
kans krijgen om zich voor de winter voldoende te ontwikkelen en kans maken om
zich in de zode te vestigen. Door de toename van het maaigebruik en de verlaging
van de bemestingslimieten krijgen enkele
andere soorten de kans om zich in het
grasbestand te handhaven. Door een deel
van het grasland uitsluitend te maaien,
komen andere grassoorten in beeld.
Engels raaigras (Lolium perenne) Deze
grassoort blijft de voornaamste component in het mengsel. Het combineert
het best alle gewenste landbouwkundige eigenschappen: een hoge drogestof
opbrengst, een goede langleefbaarheid,
voldoende droogteresistentie en wintervastheid, een hoge verteerbaarheid en
voederwaarde. Daarenboven is Engels
raaigras heel soepel in gebruik: een hoge
grasopname, zowel bij begrazing als bij
het voederen van graskuil.
Er zijn diploïde en tetraploïde rassen
beschikbaar die meestal samen in een
mengsel aanwezig zijn. Tetraploïde rassen hebben gemiddeld een betere roest
resistentie, starten iets vroeger in het voorjaar en ze worden als stengelig gewas iets
beter afgegraasd dan de diploïden. Ze hebben wel een iets meer open zode, waar-

Kies het graszaadmengsel
dat bij je bedrijfsvoering past
de eigenschappen van grassoorten en -rassen maakt de
keuze van een passend mengsel eenvoudiger en meer
gericht op de specifieke eisen van de eigen bedrijfsvoering. Een combinatie van grazen en maaien stelt andere
eisen aan het mengsel dan uitsluitend maaien.
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leefbaarheid. De beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten België en Nederland
bieden een duidelijk en heel waardevol
overzicht van de raseigenschappen bij de
diverse grassoorten.
Timothee (Phleum pratense) Timothee
is een smakelijke grassoort. Zij heeft
een heel goede wintervastheid, een hoog
opbrengstniveau bij maaien en een betere
N-efficiëntie. Dit wil zeggen dat timothee
een hogere opbrengst heeft dan Engels
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door de betredingstolerantie wellicht iets
lager is. In de melkveehouderij kiest men
meestal voor een mengsel met een relatief
hoog aandeel tetraploïden (50 à 75% van
het Engels raaigras); in de zoogkoeienhouderij waar de dieren laat opgestald worden
zijn de diploïden dan weer beter op hun
plaats.
Opgelet, binnen deze 2 groepen zijn er
aanzienlijke verschillen tussen de rassen
voor opbrengst, roestresistentie en lang-
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Vliegher, ilvo-Plant –

broei te voorkomen. Goed aangewend is
de meerkost van deze kuiladditieven snel
terugverdiend via lagere in- en uitkuilverliezen en betere dierprestaties. De kuiladditieven kunnen we in 4 groepen indelen.
Inoculanten Er zijn een aantal situaties
waarin inoculanten aangeraden worden.
Inoculanten (vooral geselecteerde melkzuurbacteriën) zijn gericht op een verbetering van de kuilfermentatie of kuilkwaliteit, vooral door een snelle verzuring van
de kuil. Ze zijn zeer nuttig bij een gewas
dat regen kreeg na het maaien, met een
lange veldperiode als gevolg (suikergehalte wordt vrij laag), bij gras met een hoog
aandeel vlinderbloemigen (hoog aandeel
klavers) en bij vlinderbloemigen op zich. Je
kan ze ook gebruiken in die gevallen waar
we geen 35% ds halen. Beter vervroegd
inkuilen met een kuiladditief dan alles te
laten natregenen is hier de boodschap.
Broeiremmers Deze zijn gericht op het
voorkomen van broei. Zij zijn samengesteld uit andere inoculanten (geselecteerde melkzuurbacteriën) of combinaties van
zouten gericht op een behandeling van de
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zon en voldoende suikergehalte), dat de
basisinkuilregels gerespecteerd worden én
dat er zich op het bedrijf geen problemen
met broei voordoen.

Indeling kuiladditieven
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Zijn de omstandigheden niet ideaal, dan
zijn kuiladditieven op hun plaats voor een
verbetering van de kuilfermentatie en om

C

Respecteer altijd de basisregels bij de
aanleg van een graskuil.

– Alex De
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mengsels op de Belgische markt. Een goede kennis van

raaigras bij eenzelfde (middelmatige)
N-bemesting. Timothee is niet op zijn
plaats op droogtegevoelige plaatsen en
heeft een iets lagere verteerbaarheid en
minder uitstoelingsvermogen dan Engels
raaigras.
Beemdlangbloem (Festuca pratensis)
Deze grassoort scoort niet goed voor smakelijkheid, zodevorming en betredingstolerantie. Daarom is ze beter op haar plaats
in mengsels die in hoofdzaak worden
gemaaid.
Veldbeemdgras (Poa pratensis) Deze
grassoort maakt 3 tot 5% van het gewicht
van het mengsel uit en heeft als functie
om de zode gesloten te houden in perioden dat het (Engels raai)gras onder druk
komt te staan (bijvoorbeeld bij zomerdroogte). Via ondergrondse rhizomen kan
deze soort de dichtheid van de zode, en
dus de betredingstolerantie, verhogen en
open plekken snel koloniseren om zo de
indringing van onkruiden en onkruidgrassen te vermijden.
Rietzwenkgras (Festuca arundinaceae)
Rietzwenkgras is, net zoals beemblangbloem, een festuca. Deze soort is
onder maaivoorwaarden heel productief
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Er is een zeer groot aanbod van heel diverse graszaad-

toplaag. Broeiremmers zijn te verkiezen
wanneer de gewenste uitkuilsnelheid niet
gehaald wordt en het bedrijf te kampen
heeft met broei. Verliezen tot 16% van het
snijvlak op weekbasis bij 10 °C bij een temperatuursverhoging komen voor en zijn
onaanvaardbaar.
Combinatieproducten We zien in de handel ook specifieke mengsels van geselecteerde micro-organismen (vaak in combinatie met een chemische component) die
een dubbele werking genereren en zowel
gericht zijn op een verbetering van de kuilfermentatie als op broeiremming.
Nieuwe generatie Er komen nieuwe producten op de markt die werkzaam zijn op
meerdere fronten. Deze nieuwe generatie
inoculanten kunnen de kuilfermentatie
positief beïnvloeden, de broei remmen
én, door de productie van specifieke enzymen, rechtstreeks de afbraaksnelheid van
het voeder in de pens beïnvloeden. Aan de
Hogeschool Gent, Proefhoeve Bottelare,
loopt momenteel een onderzoeksproject
over dergelijke producten. r
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Laat de mengselkeuze niet afhangen van
de prijs per kilogram zaaizaad. Kies een
mengsel op basis van de juiste soorten en
de meest waardevolle rassen. Het Landbouwcentrum Voedergewassen publiceert
jaarlijks de samenstelling van een groot
aantal mengsels die in de handel verkrijgbaar zijn. De editie 2010 kan je binnenkort vinden op www.lcvvzw.be.
Engels raaigras blijft de hoofdcomponent in onze mengsels, ook bij het huidig
toegelaten bemestingsniveau. Timothee,
veldbeemdgras – en in mindere mate
beemdlangbloem – kunnen een waardevolle aanvulling zijn. Rietzwenkgras en
festulolium komen in beeld als voordroog
om de structuurwaarde van het rantsoen
bij te sturen. De Belgische beschrijvende
en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers is een onmisbaar instrument in de waardering van rassen en mengsels. r
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rassenkeuze

resistentie. Rassen ingeschreven op de
Belgische beschrijvende en aanbevelende
rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers hebben hun landbouwkundige
waarde voor onze regio bewezen in het
officieel beproevingssysteem. De waardering van deze rassen voor de belangrijke
landbouwkundige eigenschappen wordt
heel overzichtelijk in tabellen weergeven
in deze rassenlijst die regelmatig wordt
aangevuld en te vinden is via www.ilvo.
vlaandereen.be/publicaties/rassenlijsten.

Laat de mengselkeuze niet afhangen van
de prijs per kilogram zaaizaad. Kies een
mengsel met de juiste soorten en met
waardevolle rassen. Meestal zijn de mengsels met recente rassen wat duurder, maar
op deze manier geniet men jarenlang van
de vooruitgang in de verdeling op het vlak
van productie, persistentie en/of ziekte-
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goed dan bij Engels raaigras en de vestiging verloopt traag. Je moet deze soort
zeker voor 1 september zaaien. De meeste
rassen zijn hardbladig, maar er zijn reeds
zachtbladige rassen beschikbaar, waardoor
een combinatie rietzwenkgras en Engels
raaigras ook kan begraasd worden.
Rietzwenkgras komt de jongste jaren
meer in beeld vanuit het oogpunt ‘struc-

tuuraanbreng in het rantsoen’. Door zijn
stimulerend effect op de kauwactiviteit
zou de structuurwaarde van het gras
hoger liggen dan die van Engels raaigras.
Een beperkte oppervlakte rietzwenkgras
(alleen of in combinatie met Engels raaigras) maaien en na voordrogen in balen
wikkelen, geeft de mogelijkheid om wanneer gewenst wat meer structuur in het
rantsoen aan te brengen.
Festulolium (Festuca x Lolium ) In deze
soort probeert men de goede eigenschappen van beemdlangbloem of rietzwenkgras te combineren met deze van Italiaans
of Engels raaigras. Dit houdt in dat men
onder de rassen verschillende types zal
aantreffen: rassen met ‘Italiaanse inslag’
(snellere jeugdontwikkeling, productie)
en rassen met een ‘Engelse inslag’ (smakelijkheid, voederwaarde, persistentie).
Hou hiermee rekening bij de rassenkeuze
in functie van de gebruiksduur. Op dit
ogenblik zijn er mengsels beschikbaar
die 25 tot 35% festulolium bevatten. Ook
hier trekt men de kaart van het telen van
structuurrijke voordroog in balen om het
rantsoen bij te sturen, indien nodig.
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(> 10% tegenover Engels raaigras) en
N-efficiënter dan de andere grassen (dsproductie/kg N-bemesting). Rietzwenkgras is zeer geschikt, zowel in natte als in
droge omstandigheden. Zowel de verteerbaarheid als de zodedichtheid is minder
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rechtzetting - aanvulling bij ‘focus op’

C

op

yr

In de ‘Focus op de nevenstromen van de voedingsindustrie’ van
Landbouw&Techniek 11 van 11 juni 2010
zijn enkele onnauwkeurigheden en
slordigheden geslopen. Zo was onze
gesprekspartner bij Lotus Bakeries nv
in Lembeke ‘managing director Jan
Vander Stichele’ (en niet ‘Vanderstichele’). De correcte slogan voor een Lotusspeculoosje bij de koffie is ‘Every coffee
needs a Lotus’ (p. 28-30).
Alle vermelde bedrijven zijn
‘gmp België’-gecertificeerd en niet
‘gmp+’ zoals bij enkele werd vermeld. gmp+ is het Nederlandse kwaliteitssysteem dat wordt beheerd door
gmp+Internationaal. gmp België wordt
beheerd door Ovocom. Beide systemen
hebben wederzijdse erkenning en verschillen dan ook niet fundamenteel van
elkaar (zie op www.ovocom.be). Zoals
wel degelijk werd vermeld is Ovocom
door het favv, naast beheerder van
gmp België, eveneens erkend voor het

32 • Landbouw&Techniek 12 – 25 juni 2010

beheer van de autocontrolegids. Bemefa, een van
de partners van Ovocom,
heeft invulling gegeven aan
het risicobeheer door sectoriële bemonsteringsplannen, onder andere van deze
nevenproducten van de
voedingsindustrie (p. 38).
Bemefa (www.bemefa.be)
is de Belgische beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, Fevia (www.fevia.be) is de
Belgische federatie van de voedingsindustrie en mogen zeker niet met elkaar
worden verward (p. 38).
Tot slot moet worden rechtgezet dat
het vet afkomstig van dierlijk afval van
categorie ii, dat door Rendac wordt
verwerkt, evenals het vlees- en beendermeel ‘niet’ in de veevoeding terechtkomt. Het wordt meestal gebruikt als
brandstof, onder meer in stoomketels.
Dierlijk afval van categorie ii wordt

doorgaans, samen met afval van categorie i, opgehaald en vermengd en
moet dan ook als categorie i of meest
gevaarlijk dierlijk afval in het kader
van de voorkoming van bse worden
beschouwd en behandeld. Categorie i
zijn onder meer kadavers van of afgekeurde herkauwers, zoals runderen.
Als varkensslachthuis heeft Westvlees
nv echter geen dergelijk dierlijk afval
(p.33). – Jacques Van Outryve –

