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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Luzerne enrodeklaver zijn thans indeNederlandse landbouwvanweinig
betekenis.Bijdevraag ofdat inde toekomst zal (kan)veranderen,dientmen
voor-ennadelenvandeze gewassen teevalueren enaf tewegen tegendievan
gras, snijmaïs en eventuele andere ruwvoedergewassen. Als voordelen van
luzerne en rode klaver zijn genoemd: (1) de hoge drogestofopbrengst; (2)de
symbiotische N-binding, die het gewas optimaal van N voorziet; (3)de goede
voederwaarde; (4) de gunstige effecten op de vruchtwisseling en (5) de
mogelijkebijdrage aanbeter geslotennutriëntenkringlopen.Knelpuntenbijde
teelt van deze gewassen zijn: (1)de trage ontwikkeling na uitzaai; (2)de
vaak onvoldoende persistentie onder praktijkomstandigheden, waardoor de
oogstzekerheid na het eerstevolledige produktiejaar tewensen overlaat; (3)
de hoge eisen aan de bodem, vooral door luzerne; (4)de hoge eisen aan het
oogstregime,waardoor onder Nederlandse omstandigheden deze gewassen weinig
flexibel zijn ten aanzien van de benuttingsmogelijkheden en (5) de geringe
beschikbaarheid van zaaizaad van de meeste goede rassen van rode klaver. Op
korte termijn iservooralbehoefte aaninformatie overdewaardevan luzerne
en rode klaver in het rantsoen van hoog-produktief melkvee. Tevens is het
belangrijk praktische ervaring op te doen met deze gewassen op intensieve
melkveebedrijven.
Rode klaver was in Nederland en omliggende landen in het verleden een
veelbelangrijker gewasdan luzerne.Waarschijnlijk komt luzernehetmeest in
aanmerkingvoorkalkrijkekleigrondenmet eendiepdoorwortelbaar profiel.Er
wordt echter algemeen aangenomen dat men op licht zure gronden en in
situaties waar wateroverlast voorkomt,beter rode klaver kan verbouwen. Dit
zou kunnen betekenen dat op veel gronden in Nederland rode klaver meer
perspectief biedt dan luzerne.Het isdaarom gewenst opminder goede gronden
luzerne en rode klaver te vergelijken en in het algemeen in het onderzoek
meeraandacht aanrodeklaver tebesteden.
Grassen en deze vlinderbloemigen stellen zeer verschillende eisen aan
bemesting en oogstregime; mengsels zijn daarom niet eenvoudig in stand te
houden. Voor maaien lijkt het aantrekkelijker deze vlinderbloemigen in
monocultuur teverbouwen.Voorbeweiding geeft men doorgaans devoorkeur aan
eenmengsel; in Zuid-Amerika enAustralië heeft men echter zeer goede ervaringenmetbeweidingvan luzerne inmonocultuur.
Doordat inNederland deomstandigheden zeergunstig zijnvoor intensieve
teelt van goede grassen, zullen luzerne en rode klaver op korte termijn een
bescheiden plaats blijven innemen. Onder minder goede omstandigheden voor
intensieve grasproduktie kunnen deze vlinderbloemigen zeer aantrekkelijke
ruwvoedergewassen zijn. Nederlandse deskundigen houden daar soms in ontwikkelingsprojekten en activiteiten van het bedrijfsleven in andere landen
onvoldoende rekening mee. In veel gevallen komt dat doordat men over te
weinig kennisvanenervaringmet dezegewassenbeschikt.Getracht isindeze
publikatie voldoende algemene informatie te geven zodat er ook gebruik van
gemaaktkanwordenbijwerkmet luzerne enrodeklaver inandere landen.
INLEIDING
Hoewel inalle landen inNoordwest-Europa deoppervlakte luzerne enrode
klaver sterk is afgenomen, is er de laatste jaren in het onderzoek en
plaatselijk ook in de praktijk weer een toenemende belangstelling voor deze
gewassen.Dezehernieuwdebelangstelling heeft eenaantaloorzaken,zoals:
- De stijging van deprijzenvan energie enveelenergievergendeproduktiemiddelen, zoals kunstmeststikstof, na de energiecrisis van 1973.Als gevolg
hiervan wordt in het landbouwkundig onderzoek de laatste jaren aandacht
besteed aan mogelijkheden tot energiebesparing. De vlinderbloemige voedergewassen luzerne en rode klaver, die zonder bemesting met stikstof (N) hoge
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opbrengsten geven, zijn in dit verband aantrekkelijke alternatieven voor
gras.
- De talrijke buitenlandse publikaties met zeer positieve informatie over de
voederwaarde van vlinderbloemige voedergewassen. Hoewel de energiewaarde van
verse of geconserveerde luzerne en rode klaver lager is dan die van goed
gras, is de opname van deze voeders door het vee doorgaans zeer hoog (zie
o.a.Barnes enGordon, 1972;Thomson, 1977;Thomas etal.,1982;Demarquilly,
1982). Hierdoor zijn hoge dierlijke produkties mogelijk, zoals vooral blijkt
in de Noordamerikaanse melkveehouderij, waar luzerne, in combinatie met
snijmaïs,opgrote schaalwordt gebruikt (VanderMeer,1982;Meijs, 1982).
- De behoefte aan nieuwe gewassen in de Nederlandse landbouw, die vooral
voortkomt uit het besef dat de vruchtopvolging in verschillende gebieden te
nauwgewordenis.
In dit artikel zal vooral ingegaan worden op de mogelijkheden voor de
teelt van luzerne en rode klaver inNederland en de opbrengsten die daarbij
behaald kunnen worden. Dit wordt gedaan aan de hand van resultaten van
vroeger Nederlands onderzoek en recent onderzoek in omliggende landen.
Resultaten van recent onderzoek in Oostelijk Flevoland, waarin produktie en
N-huishouding van luzernewordenvergelekenmet dievanmet N bemest grasen
snijmaïs,worden doorSibma (1984)ineenafzonderlijkartikel gepresenteerd.
Deinum en Hof (1984) zullen in een derde artikel benutting en voederwaarde
van luzerne enrodeklaverbehandelen.
ONTWIKKELING VANDEOPPERVLAKTELUZERNEENRODEKLAVER INNEDERLAND
Luzerne is, in tegenstelling tot rode klaver, in Nederland nooit een
belangrijk gewas geweest. Volgens Meijers (1936a) werd luzerne in de 17de
eeuw hier en daar in de Eifel geteeld en van daaruit mogelijk ook in
Zuid-Limburg beproefd. Elders inhet land werd het gewas inhetbeginvande
19deeeuwgeïntroduceerd, somsbij toevalalseenafwijkendepartij rode-klaverzaad (Meijers, 1936a). Vanaf het eind van de 19de eeuw tot 1940 was de
jaarlijkse oppervlakte enkele duizenden ha. In de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog was er ongeveer 15.000 ha luzerne in Nederland; daarna is de
oppervlakte geleidelijk afgenomen tot ruim 2.000 ha in de laatste jaren
(tabel1).
Tabel 1.Ontwikkeling vandeoppervlakte luzerne enrodeklaver inNederland.
Gegevens ontleend aan:Meijers (1936a,1953)endiverse jaargangen
van deBeschrijvende RassenlijstvoorLandbouwgewassen,LeiterNypels,Maastricht.

oppervlakte,inha

jaar

1880
1900
1910-1913
1930-1933
1946-1947
1951
1960
1970
1980

luzerne

1.245
3.417
4.180
2.657
±15.000
8.700
7.000
5.500
2.300

rodeklaver

29.200
19.620
16.200
6.000
enkele honderden
enkelehonderden
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Rode klaver werd in de 17de eeuw een belangrijk gewas in Vlaanderen en
verspreidde zich van daaruit naar Nederland en Engeland (Andries, 1982). In
Nederland verving rode klaver geleidelijk de braakperiode in het drieslagstelsel, waardoor de vruchtopvolging wintergraan - zomergraan - rode klaver
ontstond (Dewez, 1954). Uit een studie van Baars (1973) van de geschiedenis
van het grondgebruik in de Hoekse Waard,blijkt dat daar in de tweede helft
van de 18de en het begin van de 19de eeuw ruim 10% van de grond met rode
klaver werd bebouwd. Daarnaast was er een even grote oppervlakte kortdurende
kunstweide,waarin rode klaver een belangrijke component was. Een typische,
veelvoorkomendevruchtopvolging opgoedegrondenwastoen:
1.braak (+ organischemest)
2. koolzaad
3.wintertarwe
4.paardebonen
5.wintertarwe
6. aardappelen
7.haver
8.rodeklaver
9.rodeklaver (vervielbij slechte stand)
Omstreeks 1900 verdween de braa& en vanaf 1910 begon de oppervlakte rode
klaver aftenemen (Baars, 1973^*'tta1950inversneld tempo (tabel1).
In België en Engeland hesft^çlch oogjeveerdezelfde ontwikkeling voorgedaan als in Nederland. Ook daar tJaede teelt van rode klaver veel belangrijker dan die van luzerne.Volgens Andries (1982)was er in 1900 in België
ruim 100.000harodeklaver.Na 1940verminderdehet areaal snel tot ongeveer
2.000 ha in 1980. In Engeland werd in 1960 nog ongeveer 3.000 ton
rode-klaverzaad gebruikt; in de periode 1979 - 1981 was dat gemiddeld nog
maar 348tonperjaar (Davies,1981). InFrankrijk isnadeTweedeWereldoorlog de oppervlakte luzerne steeds groter geweest dan dievan rodeklaver.De
grootste oppervlakten van beide gewassen waren resp. 1,7 en 1,25 miljoen ha
inde periode 1950- 1960;in 1979was ernog 713.000 ha luzerne en 243.000
ha rode klaver (Picard, 1982). Volgens Lemaire (persoonlijke mededeling,
1983) neemt de oppervlakte luzerne nog af in de Franse akkerbouwgebieden,
maar stijgtweer opdeveebedrijven.
Opmerkelijk is, dat tegelijkertijd met de afname van de oppervlakte
luzerne en rode klaver in West-Europa, er in de USA een sterke uitbreiding
van de luzerneteelt plaats vond, nl. van nog geen 4miljoen ha in 1920 tot
ongeveer 12miljoen ha in de zeventiger jaren (Hanson en Barnes, 1973). Het
is niet duidelijk waardoor dit verschil tussen West-Europa en de USA wordt
veroorzaakt;het lijkt demoeitewaard daar aandacht aantebesteden.
OORZAKENVANDEVERMINDERINGVANHETAREAALLUZERNEENRODEKLAVER
Voor de afname van de oppervlakte luzerne en rode klaver kunnen de
volgende oorzakenworden genoemd:
1. Vermindering van de noodzaak op akkerbouwbedrijven vlinderbloemigen te
verbouwen (voorbiologischeN-binding indevruchtopvolging envoedervoorziening van de paarden) door het beschikbaar komen van betrekkelijk goedkope
kunstmest-N na 1920 (DeGroot,1965)entractorennadeTweedeWereldoorlog.
2. Specialisatie inde landbouw,waardoor het traditionele gemengde bedrijf,
met akkerbouw enmelkvee,vrijwel isverdwenen.Als gevolg hiervan is tussen
1940en 1970de oppervlakte grasland + voedergewassen opdegronden diegoed
geschikt zijn voor akkerbouw,nogal afgenomen (Baars, 1973). Daar luzerne en
rode klaver vooral op deze gronden werden verbouwd, is ook het areaal van
dezegewassenhierdoor verminderd.
3. Niet tijdig ontwikkelen van moderne oogst- en conserveringssystemen voor
deze gewassen.Vroeger werden rode klaver en luzerne vooral gehooid,waarbij
het gewas na een veldperiode van enkele dagen op ruiters werd gezet voor
verdere droging. Hierdoor werd bladverlies beperkt (een probleem bij deze
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gewassen doordat het blad veel sneller droogt dan de stengel)enhetweerrisicoverminderd.Hooien opruiters iszeerarbeidsintensief endaardoor thans
veel teduur.Hooienvan dezevlinderbloemigen metmodernewerktuigen isdoor
hetprobleemvanbladverliezen enhetweerrisico inNederland niet teadviseren.
Van luzerne werd vroeger in Nederland een belangrijk deel kunstmatig gedroogd.Door de sterk gestegen energieprijzen isdit nunog slechts mogelijk
voor verwerking in mengvoeders voor pluimvee. Van belang hierbij is een
EG-steunregeling, die in 1984/1985 bestaat uit een vast bedrag (van ƒ22,79
per ton gedroogd produkt) en een variabel bedrag, dat gelijk is aan het
verschil tussen de streefprijs ( f 480,04 per ton gedroogd produkt) en de
gemiddelde wereldmarktprijs (Jansen, 1984). Zonder deze regeling zou het
kunstmatig drogen van groenvoeders in Nederland waarschijnlijk vrijwel
verdwenen zijn.Aan inkuilenvanvlinderbloemigevoedergewassen heeftmentot
voor kort inNederland vrijwel geen aandacht besteed. Inde USA en Frankrijk
worden deze gewassen echter inde praktijk op grote schaal met succes ingekuild (Miller en Wedin, 1972;Barnes en Gordon, 1972 ;Van der Meer, 1982;
Fourrages 90, 1982). Stalvoederen en beweiden van luzerne en rode klaver
lijkenonderNederlandse omstandigheden niet goeduitvoerbaar (zieverder).
4.Enkele specialeproblemen bijdeteelt:
- De vrij trage ontwikkeling van deze gewassen (vooral luzerne) na uitzaai.
Luzerne moet bv. voor half augustus gezaaid worden om zeker te zijn van
voldoende ontwikkeling voor de winter. Hierdoor moet men op akkerbouwbedrijven kiezen tussen een vroeg het veld ruimende voorvrucht, een lichte
dekvrucht of (bij uitzaai zonder dekvrucht in het voorjaar) een matige
opbrengst inhetjaarvanuitzaai.
- Onvoldoende persistentie van beide gewassen onder praktijkomstandigheden
(vooral doorberijden innatte perioden en gevoeligheid voor ziekten). Als
gevolg hiervanblijven deze gewassen doorgaans niet langer dan 1of 2jaar
staan.
- Geringe beschikbaarheid van zaaizaad van de meeste goede rassen van rode
klaver. Tetraploxde rode-klaverrassen produceren veel minder zaad dan de
meeste diploïde rassen (Davies, 1981;Laidlaw, 1981); bovendien bestaat de
indruk dat de zaadopbrengst van persistente diploïde rassen lager is dan
vanniet-persistente (Davies, 1981).
WAAROMLUZERNE ENRODEKLAVER VERBOUWEN?
Behalve een aantal problemen bij de teelt van luzerne en rode klaver,
die gedeeltelijk reeds zijn genoemd enwaarop nog nader zalworden ingegaan,
zijnerookeenaantalpluspuntenvandezegewassen tenoemen:
1. Het hoge opbrengstniveau. Een goed gewas luzerne of rode klaver brengt
gemiddeld evenveel op als gras datmet 250- 400 kg N per ha per jaar wordt
bemest.
2. In symbiosemet Rhizobium-bacteriënkunnen deze gewassen grote hoeveelhedenNbinden,namelijk alleN dievoordegroeinodigis.
3. De voederwaarde van deze vlinderbloemige voedergewassen wordt in het
algemeenhoog gewaardeerd (zie inleiding).
4. Vooral luzerne wordt in de akkerbouw als een goede voorvrucht beschouwd,
o.a.doornalevering vanNuit dedoorgaans grote stoppel-enwortelresten en
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door een gunstig effect van het diepe wortelstelsel (penwortels) op de
bodemstructuur.
5. De vlinderbloemige voedergewassen kunnen bijdragen tot beter gesloten
kringlopen van mineralen doordat ze geen N binden als er in de bodem opneembare N is (bv. uit dierlijke mest en uit mineralisatie van organischeN ) .
Luzerne kan bovendien door het diepe wortelstelsel nutriënten uit de diepere
bodemlagen opnemen en (weer terug) in de bodem-plant-dier kringloop brengen.

DROGESTOFOPBRENGSTEN VAN LUZERNE
Van luzerne zijn er betrekkelijk veel opbrengstgegevens uit Nederlandse
proeven beschikbaar. De in de loop der jaren gevonden opbrengsten zijn in
figuur 1weergegeven.

D r o g estof opbrengst
ton h a - 1 jaar - 1
18
16
*S

14
12
.*
10
8

x* x x
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4
2l

'34

1/\, '

i

l

'52
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'56

•—

'68

'
'72

i I I I I I
'80
'76

'84
jaar

Figuur 1. Drogestofopbrengsten van luzerne op proefvelden in Nederland. De
resultaten van 1934 en 1935 zijn uitgedrukt in luchtdroge stof.
Betekenis van de gebruikte symbolen:
x: opbrengsten in het jaar van inzaai bij voorjaarsinzaai
zonder dekvrucht
.: opbrengsten in het eerste, tweede of derde produktiejaar na het
jaar van inzaai.
Gegevens ontleend aan: Meijers, 1936a en 1953; Van der Kamp, 1954;
Proefveldverslag 1955-1956 van het Rijkslandbouwconsulentschap
Zevenbergen; Van der Zweerde, 1971; Sibma, 1984;Deinum, ongepubliceerde resultaten 1983; Te Velde, ongepubliceerde resultaten (van
de proeven Z 2675, Z 2773, Z 2777, Z 2916, Z 2923, PAW 1441, PAW
1442; van het ras Resis op de proefvelden van het RIVRO in de
Hoekse Waard van 1973 t/m 1979 en in het Oldambt in 1979 en 1980).
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Inzaaiinhetvoorjaar zonderdekvrucht vond vooralplaats opderassenproefvelden van het RIVRO. Waarschijnlijk is dit de beste methode om een
goede stand teverkrijgen,maarde opbrengsten inhet jaarvan inzaai (gemiddeld over 11 proefvelden 7,7 ton drogestof per ha) zijn voor de praktijk
weinig aantrekkelijk. De gemiddelde jaaropbrengsten van een gevestigd gewas
warenopde infiguur 1vermeldeproefvelden:
1934en 1935
vijftiger jaren
zestiger jaren
vanaf 1974

8proefvelden
11proefvelden
9proefvelden
15proefvelden

14,3tonluchtdroge stofperha
11.9tondrogestof perha
13,4tondrogestof perha
15,0tondrogestof perha

Deze cijferswekken de indruk dat de produktiecapaciteit van luzerne in
de loop der jaren vrij sterk is gestegen. Hoewel de huidige luzernerassen
zeker iets beter zijn dan die in de dertiger jaren, zal toch een belangrijk
deelvan de stijging van de proefveldopbrengsten het gevolg zijn vanandere,
minofmeer toevallige factoren zoalsgrondsoort (indevijftiger jaren lagen
er enkele proefvelden op zandgrond; in 1934 en 1935 en vanaf 1974 lagen
vrijwel alle proefvelden op kalkrijke klei- en zavelgronden), het weer (op
diepe gronden met een goed vochtbergend vermogen brengt luzerne in een warm
envrij droog jaar meer op dan in koele,natte jaren) en de ervaring vande
proefveldbeheerder methetgewas.
De hier gegeven luzerne-opbrengsten zijn hoog in vergelijking tot die
vangras. Indeproefveldenserie PAW 970 (N-trappen opblijvend grasland op8
grondsoorten van 1964 t/m 1973;Van Steenbergen, 1977) was de drogestofopbrengst op grasland bij een jaarlijkse N-gift van 400 kg per ha, gemiddeld
12,8 ton per ha (laagste: gemiddeld 11,6 ton per ha op droge zandgronden;
hoogste: gemiddeld 13,9 ton per ha op goed ontwaterde veengronden). Inhet
onderzoek op de Minderhoudhoeve, waar luzerne en gras werden vergeleken,
bleekgrasproduktiever indenattejaren 1980en 1981enluzerne inhetvrij
drogejaar 1982 (Sibma, 1984).
In gebieden mèt een langer groeiseizoen dan in Nederland zijn onder
gunstige omstandigheden aanzienlijk hogere opbrengsten mogelijk. De hoogste
opbrengsten met luzerne worden verkregen met irrigatie in Mediterrane en
subtropische gebieden. Crespo (1982)meldt drogestofopbrengsten van de beste
objecten in proeven met geïrrigeerde luzerne in Elvas, Portugal,van 24,1 26,6 ton per ha per jaar.Op proefvelden in dewoestijn in Zuid-Peru werden
luzemeopbrengsten van 26,5 en 27,7 ton drogestof per ha per jaar verkregen
(Versteeg et al., 1982). Jaaropbrengsten van iets meer dan 30 ton drogestof
per ha worden gemeld uit California (Loomis en Williams, 1963), Libië
(Worker,1975)enSaudiarabië (Farnworthetal.,1975), doch indezepublikatiesworden geen details over de opbrengstbepalingen gegeven en daarom lijkt
enige twijfeloverdebetrouwbaarheid van decijfers gerechtvaardigd.
Doordat luzerne zeer gevoelig is voor berijden met zware machines,
vooral onder natte omstandigheden, zouden de praktijkopbrengsten nogal wat
lager kunnen zijn dan de proefveldopbrengsten. Uit de administratie van
groenvoederdrogerijen zijn gegevens over praktijkopbrengsten van luzerne
beschikbaar.Eenaantal isweergegeven intabel2.
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Tabel 2. Praktijkopbrengsten van luzerne. De gegevens van de drogerij te
Scherpenisse zijngemiddeldenvanalleaangevoerde luzerne;dievan
hetDollardbedrijfvandegemeenteGroningen zijngemiddeldenvan2
tot 5percelen en op "DeMeerhof",de proefboerderijvanhet RIVRO
in Oostelijk Flevoland, was steeds 1 perceel luzerne. De
opbrengsten zijngegeven in tonnengedroogd produkt perhaperjaar
(ongeveer 90,5 % drogestof). Tussen haakjes het jaar waarin de
laagste ofhoogste (gemiddelde)opbrengstwerd behaald.
Gegevens ontleend aan Te Velde en Grootenhuis (1965) en verstrekt
doorTeVelde (ongepubliceerde gegevens, 1983).

opbrengst gedroogd produkt,ton

plaats

Scherpenisse
Dollardbedrijf
"DeMeerhof":
jaarvan inzaai
tweedejaar

periode

gemiddeld

laagste

perhaperjaar

hoogste

1952-1964
1952-1964

11,4
11,0

9.3(1956)
8,7 (1958)

14,6 (1959)
14,5 (1959)

1972-1983
1972-1983

5,8
12,9

3.4(1981)
10,3 (1981)

8,7 (1975)
16,2 (1974)

Uit debeschikbare gegevens (tabel2en figuur 1)isaf teleidendatde
opbrengsten gemiddeld bijna 80%vandeproefveldopbrengsten bedragen.Alleen
de opbrengsten in het jaar van inzaai op "De Meerhof" zijn lager.Dit komt
doordat daar inhet algemeen pas in de tweede helft vanmeiwordt ingezaaid.
Deinum (persoonlijke mededeling, 1983) verkreeg in 1983 op een perceel
luzerne teWageningen eenproefveldopbrengst van 14,8tondrogestof perhaen
eenpraktijkopbrengst van 12,6 tondrogestof perha (vaneenperceelvan 3,7
ha indekuil gekomen).
Uit de beschikbare gegevens blijkt dus dat ook de praktijkopbrengsten
van luzerne hoog kunnen zijn. Dat dit echter geen regel is, blijkt uit
onderzoek op een bedrijf in Engeland (Poole, 1983), waar bij proefveldopbrengsten van 13,8 en 15,3 ton drogestof per ha. op de praktijkpercelen (15
ha) slechts 8,3 en 9,7 ton drogestof per hawerd ingekuild.Als oorzaak voor
dit grote verschil werden de zeer natte omstandigheden tijdens de oogst van
de eerste snede genoemd, waardoor op het praktijkperceel veel schade werd
aangericht ende tweedeenderde snedenweinig opbrachten.
DROGESTOFOPBRENGSTEN VANRODEKLAVER
Er is in Nederland na de Tweede Wereldoorlog in het landbouwkundig
onderzoek weinig aandacht aan rode klaver besteed. Behalve de door Te Velde
beschikbaar gestelde resultatenvandrieproeven die tussen 1967en 1970door
het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw op het eiland Tholen werden
aangelegd (metmedewerking van de Groenvoederdrogerij te Scherpenisse), zijn
geen Nederlandse gegevens over de opbrengst van rode klaver gevonden. In de
proeven opTholenwerden rodeklaver enluzerne inmonocultuurvergelekenmet
een aantalmengsels bijvoorjaarsinzaai zonder dekvrucht. In tabel 3zijnde
gemiddelde opbrengstenvande3proefveldengegeven.
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Tabel3. Gemiddelde drogestofopbrengstenvan rodeklaver,luzerne eneen
aantalmengselsbijvoorjaarsinzaaizonder dekvrucht in3proeven
opTholen.GegevensvandeproevenZ 2777 (1967/1968),Z2916
(1968/1969)enZ2923 (1969/1970)beschikbaar gesteld doorTeVelde
(RIVRO).

opbrengst,intondrogestof perha

object

Iejaar

luzerne
luzerne+Alexandrijnse klaver
luzerne+wikken
luzerne+ Perzische klaver
rodeklaver
rodeklaver+ Italiaans raaigras
rodeklaver+wikken
rodeklaver+Alexandrijnse klaver
rodeklaver+ kropaar

7,96
8,81
7,80
8,23
8,46
9,53
8,32
8,74
8,04

2ejaar

totaal

12,22
12,19
12,08
11,89
13,14
15,14
12,43
13,88
14,80

20,18
21,00
19,88
20,12
21,60
24,67
20,75
22,62
22,84

Indeze proevenwas rodeklaver dus gemiddeld iets produktiever dan luzerne;
uitdeafzonderlijkegegevensblijkt datdatvooral indenattejaren 1968en
1969 het geval was en dat luzerne in het drogere jaar 1970 iets beterwas.
Tevens valt op dat de rodeklaver/gras mengsels hier duidelijkmeer opbrachtendanrodeklaver inmonocultuur.
De op Tholen gevonden opbrengst komt goed overeenmet de inhetRassenbericht RodeKlaver (No.446, 1971)doorhet toenmalige IVROvermelde gemiddelde opbrengst van 13,54 ton drogestof per ha voor rode klaver alshoofdgewas (in de rassenproefvelden van 1960 t/m 1969). In de Rassenlijst voor
Landbouwgewassen 1984 wordt een opbrengst van 12 ton drogestof per ha
opgegeven voor een behoorlijk geslaagd gewas rode klaver in het jaar na het
jaar van inzaai (voor luzerne wordt een iets lagere opbrengst gegeven, nl.
11,5tonperha).
Sinds 1970 zijn er in de omliggende landen veel publikaties verschenen
over rode klaver.Hierin worden doorgaans opbrengsten genoemd van 10 tot 14
tondrogestof per ha inhet eerste volledige produktiejaar na inzaai en soms
wat lager in volgende jaren (Frame, 1976;Wilkins et al., 1981;McBratney,
1981 en 1984; Camlin et al., 1983). De laatste jaren worden er echter uit
BelgiëenhetVerenigd Koninkrijk ookhogere opbrengsten gemeld (tabel4 ) .
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Tabel4.Produktiecapaciteit vanrodeklaver inmonocultuur envanmengsels
vanrodeklaver engras.Recenteproefveldopbrengsten inBelgiëen
hetVerenigd Koninkrijk.

land

België
Engeland
Noord-Ierland
Schotland
Schotland
Engeland
Engeland
Noord-Ierland

object

rodeklaverMerviot
rodeklaverHungaropoly
rodeklaverHungaropoly
rodeklaver Hungaropoly
rodeklaver Hungaropoly
rodeklaver/Engels raai
rodeklaver/Engels raai
rodeklaver/Engels raai

opbrengs t
tds/ha

17,1
16,4
16,2
16,1
16,5
17,9
18,1
18,8

auteurs

Andries,1982.
Sheldrick etal.,1980.
LaidlawenMcBratney,1980.
Frame etal.,1981.
Frameetal.,1981.
Sheldrick enLavender,1978.
Sheldrick etal.,1980.
Laidlaw enMcBratney,1980.

Indegeciteerdepublikatiesvalt opdatrodeklaver dithoge opbrengstniveau
maar 1jaarkan handhaven:de drogestofopbrengsten inhetvolgende jaar zijn
vaak 3à4 tonper ha lager dan de in tabel 4vermelde.Alleen bij mengsels
lijkt het mogelijk dit door gebruik van kunstmest-N na het eerste volledige
produktiejaarenigszins tevoorkomen.
Ook voor rode klaver geldt dat in gebiedenmet een langer groeiseizoen
dan in Nederland nog veel hogere produkties mogelijk zijn. Crespo (1982)
meldtbv.eendrogestofopbrengstvan 26,6tonperhavoor rodeklaverKuhnop
eengeïrrigeerd proefveld inElvas,Portugal.
Over de praktijkopbrengst van rodeklaver inmonocultuur isgeen informatie beschikbaar. Luffman (1983) beschrijft echter het gebruik van een
mengsel van rode klaver en raaigrassen op een grootbedrijf in Somerset.Dit
mengsel,datwordt bemest met 240kg N per ha per jaar plus ongeveer 50 ton
drijfmest per ha in de winter, wordt hoofdzakelijk ingekuild (3 sneden +
naweiden). De (uit de kuil gehaalde) opbrengst is 12,5 - 13,7 ton drogestof
per ha. Vooral de tweede en derde sneden bevatten veel rode klaver. De
gemiddelde produktie van de 200melkkoeien op dit bedrijf is 7500 liter per
koe. Volgens Luffman bevordert weiden met schapen in december en januari de
persistentievanderodeklaver.Laidlaw (1979)rapporteert echterdatweiden
na de tweede snede van een mengsel van rode klaver en Engels raaigras de
opbrengst van het mengsel in het volgend jaar en het aandeel van de rode
klaverdaarinnadeligbeïnvloedt.
N-BINDINGDOORLUZERNE ENRODEKLAVERENNALEVERINGVANNAANHETVOLGGEWAS
Luzerne en rode klaver verkrijgen de N die nodig is voor groei, door
opname van anorganische N uit de bodem en door symbiotische binding van
atmosferische N. Bij deze symbiose voorziet de vlinderbloemige plant de
Rhizobium-bacteriën van energie en voorzien de bacteriën de plant van N. De
hoeveelheid Ndiegebondenwordthangt afvan (a)hetproduktieniveau vanhet
gewasen (b)debeschikbaarheid vananorganischeN indebodem.
ad a. In het algemeen kan gesteld worden dat de totale hoeveelheid N inde
door het gewas geproduceerde drogestof (geoogste produkt + stoppels +
wortels) ongeveer de bovengrens aangeeft van de symbiotische N-binding. Het
overgrotedeelhiervanwordtafgevoerd inhetgeoogsteprodukt.Ditheeftbij
eennormaaloogstregime eenvrij constantN-gehaltenl.bij luzerne gemiddeld
ongeveer 32,5kgNper tondrogestof enbijrodeklaver gemiddeld ietsminder
dan 30kgNper tondrogestof.
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Er isweinig informatie over de hoeveelheid N die door luzerne en rode
klaver inwortels enstoppelswordt opgeslagen.Meijers enGoedewaagen (1936)
vonden in een 3 jaar oud luzemegewas een stoppel- en wortelmassa van 4,66
ton drogestof per ha. Hierin was 133 kg N aanwezig, wat neerkomt op een
gemiddeld N-gehalte in de drogestof van 28,6 kg per ton.Grootenhuis (1977)
vond in het najaar van 1960 in een vruchtwisselingsproef op de Lovinkhoeve
167kg N per ha inde stoppels enwortels van tweejarige luzerne en 86kgN
per ha in de stoppels en wortels van 1 jaar oude rode klaver. Sibma en
Spiertz (1985) melden dat de stoppel- en wortelmassa van luzerne toeneemt
naarmate het gewas ouder wordt. Zij vonden 3,85 ton drogestof per ha in 1
jaar oude luzerne en 6,18 ton drogestof per ha in 3 jaar oude luzerne. Het
N-gehalte inde stoppelswas 18,2kg per ton drogestof en in dewortels (in
de bovenste 10 cm) 18,0 en (in de rest) 18,5 kg per ton drogestof (Sibma,
persoonlijkemededeling).Dezebepalingenvondenplaats inoktober,direktna
de vierde snede. Bij tussentijdse oogsten in andere perioden van het jaar
werden vooral inde stoppelswelhogere N-gehalten gevonden.Mogelijk worden
dezeverschillenveroorzaakt doorverschillen inhergroei.
Bovenstaande gegevens duiden erop dat er in stoppels en wortels van
luzerne onder Nederlandse omstandigheden 100- 170kg N per ha aanwezig zal
zijn. Elders zou dit meer kunnen zijn.Versteeg (1985)vond in geïrrigeerde
luzerne inPeru,stoppel-enwortelmassa'svanmeer dan 10tondrogestof per
ha met een N-gehalte van 20 kg per ton drogestof. Bij rode klaver zal de
hoeveelheid N in wortels en stoppels wat minder zijn dan bij luzerne. Bij
beide gewassen kan door bladafval en afsterving van stoppels, wortels en
wortelknolletjeseendeelvandegebondenN reeds tijdens de produktieperiode
indebodemkomen.
Uit het voorgaande kanmen afleiden dat onder gegeven omstandigheden de
mogelijkeN-bindingvrijgoed isteschattenuitdeopbrengst vanhetgewas.
ad b. De werkelijke symbiotische N-binding zal echter lager zijn doordat
anorganische N in de bodem beschikbaar is of komt (door mineralisatie van
organische N, bemesting met kunstmest of dierlijke mest en door N in regen
en/of irrigatiewater)enhet gewasdezeopneemt tenkostevande symbiotische
N-binding. Dit blijkt o.a. uit proeven waarin deze vlinderbloemigen met N
zijn bemest en de N-opbrengst in het gewas en N-mineraal in de bodem zijn
bepaald (Versteeg etal.,1982;SpiertzenSibma, 1985).
Bemesting met N heeft doorgaans weinig effect op de drogestofopbrengst
van luzerne en rode klaver. Rhykerd en Overdahl (1972) concluderen uit
Amerikaans onderzoek dat bemesting van luzernemet Nhet onkruid stimuleert,
de stand van de luzerne verslechtert en de opbrengst (van luzerne+ onkruid)
niet beïnvloedt of vermindert. Versteeg (1985) noemt een aantal proeven
waarin bemesting van luzerne met veel N opbrengstverhogingen gaf van 6 tot
13,5% (bij N-giften van resp. 450 en 420 kg per ha per jaar). Deze
opbrengstverhogingen kunnenverklaard wordendoorhet feitdatopname enverwerking van nitraat-N voor het gewas energetisch gunstiger is dan symbiotischeN-binding.
Het kleine opbrengstverschil tussen al dan niet met N bemeste luzerne
duidt erop dat de produktie van een normaal gewas (met goede wortelknolletjes)niet door N-gebrek wordt beperkt en dat dus de symbiotische N-binding
het gewas optimaalvanNvoorziet.
Na onderploegen van luzerne of rode klaver komt N vrij die door de
volgende gewassen benut kan worden. Hierdoor kan op kunstmest-N bespaard
worden. In een grote,in 1944aangelegde vruchtwisselingsproef op de Lovinkhoeve te Marknesse is onderzocht hoeveel kunstmest-N bespaard kan worden op
verschillende akkerbouwgewassen alseenvlinderbloemige inde vruchtopvolging
wordt opgenomen. Deze proef is in 1968 gemoderniseerd (Mulder, 1979) en
bestaat sindsdien uit 4 objecten, elk met een verschillend tussengewas dat
eens in de 4 jaar wordt opgenomen in de vruchtopvolging: zomergerst consumptieaardappelen -wintertarwe -suikerbieten.De tussengewassen inde4
objectenzijn:
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I:referentiegewas haver
II: 1jaargras/klavermengsel
III: 1jaarrodeklaver
IV: 1jaar luzerne
De objecten zijn zo onderverdeeld dat elk van de akkerbouwgewassen na het
tussengewas wordt verbouwd, terwijl er bovendien 8 N-trappen op worden
aangelegd voor bepaling van de optimale gift kunstmest-N. In tabel 5worden
dedoorGrootenhuis (1977)vermeldebesparingen vankunstmest-N indeperiode
1969- 1975gegeven.
Tabel5. Besparing van kunstmest-N, in kg per ha, na verbouw van vlinderbloemige voedergewassen in de vruchtopvolging: zomergerst (zg)consumptieaardappelen (ca)-wintertarwe (wt)-suikerbieten(sb).
Gegevens ontleend aanGrootenhuis (1977).

N-besparing inhet Ie,2een3ejaarnadevoorvrucht:

volggewassen
jaar

gras/klaver
jaar

rodeklaver
jaar

luzerne
jaar

1

zg
ca
wt
sb

ca
wt
sb
zg

gemidde ld

wt
sb
zg
ca

2

3

25
45
35
35

20
15
20
10

10
25
10
15

55
80
75
90

30
20
35
10

15
25
10
30

60
75
75
90

30 20
25 40
40 15
15 25

35

16

15

75

24

20

75

28 25

Uit deze gegevens blijkt dat rode klaver en luzerne ongeveer een gelijke
nalevering van N hebben en dat beide gewassen indit opzicht duidelijk beter
zijndanhet gras/klaver mengsel. Indeperiode 1953- 1963,toen luzerne op
dit proefveld 2jaar bleef staan en rode klaver 1jaar,bleek de nalevering
van N door luzerne iets groter te zijn dan door rode klaver,vooral in het
tweede enderdejaarna omploegen (Grootenhuis, 1977).Uit tabel5blijkt ook
dat deN-besparing niet gelijk isvoorde4volggewassen.Volgens Grootenhuis
isdegrootstebesparingmogelijkbijgewassenmet eenlangegroeiperiode.
EISENVANLUZERNEENRODEKLAVERAANDE STANDPLAATS
Vooral luzerne stelt hoge eisen aan de bodem. Hierbij zijn de volgende
aspectenvanbelang:
a.pH. Inde literatuur wordt vermeld dat luzerne hetbest groeitbij eenpH
van6,5 tot 7,5 (Rhykerd enOverdahl, 1972). Zoweldeplantalsde specifieke
bacteriën (Rhizobium meliloti) zijn slecht bestand tegen zure grond. De
zuurgraad van de grond oefent vooral indirect invloed uit door de beschikbaarheid van elementen in de grond teveranderen.Naarmate een grond zuurder
wordt, neemt de beschikbaarheid van Al en Mn toe (waarbij op veel gronden
toxische niveaus ontstaan) en neemt de beschikbaarheid van Ca,Mg en Mo af
(Robson enLoneragan, 1978). De symptomen van Al- enMn-toxiteit bij luzerne
zijnresp.sterke remmingvandegroeivandezijwortels endehoofdwortelen
chlorose van de bladranden en in beide gevallen sterke opbrengstreductie
(Helyar, 1978).Debeschikbaarheid vanCa,Mg ofMo lijkthet luzernegewasin
deeersteplaatsviadeN-binding tebeïnvloeden.Een lagepH remtdevorming
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en werking van wortelknolletjes op verschillende manieren (Robson en
Loneragan, 1978; Munns, 1978), nl. door de groei en overleving van de
bacteriën in de grond teverhinderen (vooral door veel H- ionen en geringe
beschikbaarheid van Ca enM g ) ,door de infectie van dewortel en de vorming
van wortelknolletjes te remmen of te verhinderen (interactie Ca en pH) en
door de N-binding in de wortelknolletjes te verminderen (vooral door Mo-en
Ca-gebrek).
AlsdepHvandegrond lager isdan6,0 - 6,5,dientmen errekeningmee
tehouden dat ergeen of onvoldoende specifieke bacteriën voor luzerne inde
grond aanwezig zijn.De natuurlijke vegetatie (onkruiden,bermen, natuurlijk
grasland) kan men hiervoor wel als indicator gebruiken. Waar nl.Medicagosoorten (bv.Medicago lupulina,Medicagohispida,etc.)vannaturevoorkomen,
kan men er van uitgaan dat de pH geschikt is voor luzerne en dat er specifieke Rhizobium-stammenvoorkomen.Als er geen natuurlijkeMedicago-soorten
zijn,dient men de pH van de grond tebepalen en zal enting van het zaad en
vaak ook toediening van kalk (volleveldsbehandeling en/of prillen van het
geënte zaadmetkalk)nodig zijn.Bekalkingvermindert allenadelige gevolgen
van een te lagepH.Als depH iets te laag is,kanmenvaakwelvolstaanmet
prillenvanhet geënte zaad.
Op zuregronden zalhetvaakniet realistisch zijnluzernealsvoedergewas tekiezen.Sterkeverandering van de zuurgraad van de grond (doorbekalking) kan ongewenst zijn voor andere gewassen in het bouwplan. Bovendien is
detelagepHmeestalniet totdebouwvoorbeperkt,maar isookde ondergrond
te zuur en dat isnauweljks te corrigeren.Ooknabekalkenvandebovengrond
zietmendandatdewortelsvanhet aanvankelijk goed groeiende gewas,weinig
ofniet inde zure ondergrond doordringen (eigenwaarnemingen inproevenmet
luzerne op zure gronden inhet Hoogland van Guatemala; Pinkerton en Simpson,
1981), waardoor een belangrijke eigenschap van luzerne nl. benutting van
water en mineralen uit de ondergrond en daardoor relatief goede groei in
droge perioden, verloren gaat. Onder dergelijke omstandigheden is de opbrengst onvoldoende (Mahoney et al., 1981) en is het gewas minder persistent.
Rode klaver is beter bestand tegen zure omstandigheden dan luzerne. Er
zijn verschillende aanwijzingen dat dit zowel voor de plant als voor de
specifieke bacteriën (Rhizobium trifolii)geldt (Robson en Loneragan, 1978;
Helyar, 1978;Kamprath, 1978;Munns, 1978).
Er zijn aanwijzingen dat vlinderbloemigen de grond verzuren (Haynes,
1983).Dit komtdoordat tengevolgevandebiologischeN-binding deopnamevan
kationen groter is dan van anionen. Bij beweiding van vlinderbloemigen zijn
er, samenhangend met de N-kringloop, meer processen die verzurend kunnen
werken.
b. Ontwatering. Luzerne kan alleen maar op goed ontwaterde gronden worden
verbouwd. Het gewas ondervindt directe schade van wateroverlast door
zuurstofgebrek in dewortelzone waardoor toxische stoffen gevormd worden die
het xyleem in de wortel aantasten en vergeling en verwelking van het blad
veroorzaken (Christian, 1977). Wateroverlast en anaërobie zullen in ons
klimaat waarschijnlijk het meest voorkomen in de winter en kunnen dan bv.
optreden in perioden van afwisselend vriezen en dooien (Suzuki, 1981). De
schadedoorwateroverlast isechter groternaarmate debodemtemperatuurhoger
is. Secundaire verschijnselen van wateroverlast zijn Mn-toxiteit en
aantasting van het wortelstelsel door schimmelziekten zoals Phytophthora
megasperma en Rhizoctonia solani (Graham et al., 1972; Christian, 1977).
Tijdenshet 14eInternationalGrassland Congress inKentucky bleek datmenin
hetvochtige oostenvandeUSA enCanada,resistentie tegenwortelziekten van
groot belang acht voor verbetering van de persistentie van luzerne. In
diverseveredelingsprogramma'swerd daarveelaandachtaanbesteed.
Rode klaver is in het algemeen beter aangepast aan vochtige omstandighedendanluzerne.
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c. Bewortelingsdiepte. Zoals reeds eerder vermeld, kan luzerne zeer diep
wortelen envocht enmineralen uit de ondergrond benutten. In oud onderzoek
in de Amerikaanse Great Plains heeft men op enkele plaatsen wortels tot
ongeveer 9 m diep gevonden en vast kunnen stellen dat luzerne daar water
opnam uit de laag tussen 7,5 en 10 m beneden maaiveld (Campbell et al.,
1960). Als de grond een diepe beworteling mogelijk maakt, kan luzerne zelfs
in een seml-aride klimaat nog vrij veel produceren. Als het in een droge
periodeverbruiktewaterwordtaangevuld inperiodenmetneerslagoverschot of
uithet grondwater (Campbell etal., 1960),kan luzerne somsmeer produceren
dan anderevoedergewassen (Evans, 1978). De goede luzerneopbrengsten op klei
in jaren met droge zomers inNederland en de waarde diemen inhet algemeen
aan luzerne hecht in landen met een relatief droge zomer (Frankrijk, delen
van de USA) duiden daar ook op.Als echter de bewortelingsdiepte beperkt is
door een zure ondergrond, storende lagen in het profiel of een hoge
grondwaterstand, zal verbouw van luzerne veel minder aantrekkelijk zijn en
moet men er rekening mee houden dat luzerne vergeleken met andere
voedergewassen per ton oogstbare drogestof veel water verbruikt (zie bv.
Alberda, 1984).
Hoewel luzerne soms tijdens de beginontwikkeling reageert op bemesting
met P en K, kan men daarna vaak gedurende enkele jaren geen effect van Pen/ofK-giften opdeproduktie (somswelopdeP-enK-gehalten inhet gewas)
worden vastgesteld (VanderMeer,ongepubliceerde gegevens;Versteeg, 1985).
Ook hierbij valt te denken aan opname van deze elementen uit de ondergrond
(Leach, 1978). Evans (1978) stelde bovendien vast dat diepwortelende luzerne
indroge perioden hetwater gelijkmatig overhet profiel opnam,waarbijmeer
vocht in debovengrond (waar vaak demeeste P enK aanwezig is) achterbleef
dan onder andere gewassen enmogelijk daardoor ook debeschikbaarheid van P
enKvoor luzernebeterbleef danvoordeanderegewassen.
Het is opmerkelijk datmen in de literatuur nauwelijks aandacht schenkt
aan het bovenstaande en steeds sterk de nadruk legt op de grote opname van
nutriëntendoor luzerneendenoodzaak deopgenomennutriënten doorbemesting
aan te vullen (zie bv. Rhykerd en Overdahl, 1972). Dit is ongetwijfeld van
grootbelang alsmenveel luzerneverbouwt enhetproduktverkoopt,zoalsin
sommige strekenvan deUSA. Alshet produkt echter op het bedrijf blijft en
de dierlijke mest naar het land wordt teruggebracht, zou luzerne in een
gewasrotatie nutriënten in het produktiesysteem kunnen (terug)brengen, die
vooranderegewassen onbereikbaarwaren.
d. Aanwezigheid van de specifieke Rhizobium. Bij inzaai van vlinderbloemige
voedergewassen dient men er rekening mee te houden dat er niet onder alle
omstandigheden automatisch een goede N-binding tot stand komt. In de ideale
situatie vindt men bij luzerne en rode klaver ongeveer 3 weken na inzaai
ontwikkelende wortelknolletjes aan een groot deel van de plantjes. Dit is
normaalalshet zaad opeengoedemanierwordt geëntmet goed entmateriaal en
men ziethet ookwel als er alvoldoende specifieke bacteriën (dusRhizobium
meliloti voor luzerne en Rhizobium trifolii voor rode klaver) in de grond
aanwezig zijn.Ditkanvoorkomen alshet gewas of eennauwverwante soort al
op het perceel voorkwamen en de omstandigheden (o.a. de pH van de grond,
vocht en temperatuur) gunstig zijn voor overleven van de bacteriën in de
grond zonderdewaardplant.Inveelgevallen zijnerechter teweinig ofgeen
specifieke bacteriën in de grond. Als men dan het zaad niet ent, komt de
N-binding later en dan vaak eerst pleksgewijs (donkergroene en gele plekken
inhet gewas), of somshelemaal niet op gang.Hierdoor isdebegingroei van
het gewas langzamer dan normaal waardoor onkruiden meer kans krijgen.Mogelijk is de vaak voorkomende opvatting dat luzerne een startbemesting met N
nodig heeft (bv. Rhykerd en Overdahl, 1972), gebaseerd op onderzoek in
dergelijke situaties.Het isechter eenweinig eleganteoplossing,want enten
vanhet zaad isdirekter gerichtophetoplossenvanhetprobleem (onvoldoende effectieve bacteriën). Bovendien is enten waarschijnlijk goedkoper en
heeft het een gunstiger effect op de concurrentiemet onkruid.Soms isenten
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absoluutnoodzakelijk omeengoed gewas tekrijgen.Bijvoorbeeld opproefveldenmet voedergewassen voor het winterhalfjaar in het zuiden van de Chinese
Volksrepubliek mislukte luzerne helemaal als het zaad niet werd geënt,
terwijl het bij rode enwitte klaver somsmeer dan een jaar duurde voor het
gewas goed begon te groeien (Nederlandse Graslandwerkgroep China, interne
reisverslagen 1980-1982,NIVAZ,Den Haag).
In het algemeen is het aan te bevelen het zaad van luzerne en rode
klaver te enten, tenzijmen duidelijke aanwijzingen heeft dat het niet nodig
is. Bij het enten van het zaad gaat het erom effectieve Rhizobium-bacteriën
methet zaad inde grond tebrengen,waarbij men tevens bepaalde maatregelen
kan nemen om voldoende bacteriën over te houden in de tijd die verloopt
tussen het moment dat het zaad geënt wordt en het kiemplantje geïnfecteerd
kanworden.Date en Brockwell (1978)noemen enten vanhet zaad "een oefening
in toegepaste microbiologie". Vroeger bracht men wel grond van een perceel
waarde teverbouwenvlinderbloemige goed groeidenaarhetnieuw intezaaien
perceel.Thans gebruikt menbij voorkeur entstof of inoculum,diemeestal op
een microbiologisch laboratorium is geproduceerd. Skerman (1977) geeft een
lijst van personen enbedrijven inverschillende landen,die inoculum produceren.
Er zijn verschillende soorten inoculum. Voor het enten van in de praktijk uit te zaaien vlinderbloemigen, is het gebruik van zogenaamde "peat
inoculum"hetmeest geschikt,omdat debacteriën hierin langer overleven dan
in andere soorten inoculum (Date en Brockwell, 1978). Peat inoculum bestaat
uit gemalen en gesteriliseerd veen (humus), waaraan een cultuur van de
specifieke Rhizobium is toegevoegd (Skerman, 1977); het wordt verhandeld in
polytheen zakjesmet 70 - 250g inhoud.Meestalwordt een gebruiksaanwijzing
bijgevoegd (ziehiervoor ook:Burton, 1972;Skerman,1977;DateenBrockwell,
1978).
Bijdebehandeling vanhet inoculumenbijhet entenvanhet zaad,dient
men er rekening mee te houden dat het aantal levende bacteriën afneemt tot
het moment dat ze in de rizosfeer van de vlinderbloemige komen. Rhizobiumbacteriën zijn gevoelig voor hoge temperatuur,droogte, zonnestralen (ultraviolet), zure grond en meststoffen, pesticiden en aanwezigheid van andere
micro-organismen. Het risico van te grote afname van het aantal levende
bacteriën kan men verminderen door ongunstige omstandigheden voor de bacteriën tevermijden,meer inoculum te gebruiken dan normaal en de tijd tussen
entenvan het zaad enkieming zo kortmogelijk tehouden (Date enBrockwell,
1978).
Inoculummoet vers zijn, in eenkoelkast bewaard worden enbijvoorkeur
nietovergroteafstandenvervoerdworden.Het laatstebetekent dat een land,
waar men op enige schaal vlinderbloemige voedergewassen verbouwt, een eigen
produktievan inocula zoumoeten hebben.Dehoeveelheid inoculum per kg zaad
hangt af van de kwaliteit van het inoculum, de grootte van het zaad (zie
Skerman, 1977)en de overlevingskansen van debacteriën. Inhet Hoogland van
Guatemala,waar enten van luzerne en rode klaver absoluut noodzakelijk was,
verkregenwe zeer goede resultatenmet 25 ggoede peat inoculum per kg zaad.
Onder gunstige omstandigheden kanmenvaakwelvolstaanmet 10gperkgzaad.
Er zijnverschillende methoden om zaad te enten.Het meest eenvoudig is
de zogenaamde droge methode, waarbij men het inoculum mengt met het zaad.
Hierbij blijft echter weinig inoculum aan het zaad kleven en de methode is
daarom niet aan te bevelen. Betere resultaten krijgt men met de "slurry"methode, waarbij men eerst het inoculum met een beperkte hoeveelheid water
(bij luzerne en rode klaver ongeveer 1literwater per 10kg zaad)mengt en
daarna de zo verkregen slurry goed mengt met het zaad. Aan het water voegt
menwel 10% suiker toe.Na entenvolgens dezemethode ishet waarschijnlijk
nodig het zaad te laten drogen. Dit kan men doen door het een dag in een
dunne laag in de schaduw uit te spreiden of door het temengenmet wat zeer
fijneCaCO .Uiterlijk 1dagnahet entenmoetworden gezaaid.
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Alsmenverwacht datdeomstandigheden bijhetzaaien niet gunstig zijn
voor het overleven van de bacteriën (iets te zure of net bekalkte grond,
droogte, hoge temperatuur) is prillen ("pelleting") van het zaad aan te
bevelen.Hierbij gebruiktmeneenkleefstof ("adhesive")omeersthetinoculum en daarna een beschermlaagje ("coating") aanhet zaad te hechten. Als
kleefstof kanmen Arabische gom inwater (400- 450g opgelost in 1 liter
water) of produkten op basis van carboxymethyl of ethylcellulose in water
gebruiken.Vaneendergelijke oplossing heeftmenbijluzerne enrode klaver
ongeveer 1liter per 10kg zaad nodig.Alscoating materiaal dientmenbij
Medicago- enTrifolium-soorten zeer fijne CaCO- te gebruiken; bij tropische
vlinderbloemigen kan men ook fosfaat gebruiken. Men maakt de prils
("pellets") alsvolgt (methode ontleend aan:Instrucciones para elusodel
inoculanteNitrasoil.LaboratoriesDispert S.A.,Uruguay):
- kleefstof oplossen inwater (regenwater of,waar dattezuur is,gedestilleerd water);bij gebruik van Arabische gom is verwarmen van het water
nodig.
-hetinoculum goedmengenmetdeafgekoelde oplossing.
- ditmengsel over het zaad gieten endoor en door mengen zodat alle zaden
bedektwordenmetkleefstof eninoculum.
- daarna zeer fijneCaC0„ toevoegen (bijluzerneenrodeklaver ongeveer6kg
per 10kgzaad)enmengen totdat alle zadenmeteenwitlaagjeomgeven zijn
ennietmeeraanelkaarkleven.
- deprils 1dag laten drogen (inde schaduw) zodat zevoldoende consistent
worden.
Geprild zaad moet ook bij voorkeur direct gezaaid worden; hierbij is
echter wel enige dagen uitstel mogelijk door debescherming diede coating
biedt.
Effectieve wortelknolletjes bevinden zich aanof nabij dehoofdwortel,
aanvankelijk vooral in de buurt van de wortelhals en zijn groot en vaak
trosvormig en roze van kleur (soms dieprood binnenin). Niet effectieve
wortelknolletjes zijn klein, doorgaans talrijk en groenachtig en bevinden
zichvooralaandezijwortels.
e.Ziekten. Onvoldoende persistentie van luzerne en rode klaver wordt vaak
geweten aan ziekten (Frame, 1976;Laidlaw, 1981;Graham et al., 1972). De
standplaats (klimaat, bodem) en de verzorging van het gewas (vooral de
maaifrequentie en berijden) spelen hierbij eenbelangrijke rol.Het isvan
grootbelang tewetenwelke ziektenmenineengebiedkanverwachtenennate
gaanwelkemaatregelenmenkannemenomdeschadetebeperken.
De belangrijkste ziekten die in Nederland schade aan luzerne en rode
klaver veroorzaken, zijn: (1) klaverkanker (Sclerotinia trifoliorum), die
vooral rode klaver aantast, maar ook in luzerne voorkomt (Graham etal.,
1972); (2)het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci), dat ook beide gewassen
aantast; (3)verwelkingsziekte (Verticillium albo-atrum),dieinluzerneveel
schade kan veroorzaken, vooral na beschadiging van de wortelhals en kroon
door de wieldruk van oogstmachines (Kort en Van Rheenen, 1959); (4)
bladvlekkenziekte (Pseudopeziza medicaginis f. sp. medicaginis-sativae),
waardoor in luzerne vooral inhetnajaar nogalwatbladafval plaatsvindt en
(5) meeldauw (Erysiphe trifolii), die soms in de nazomer en herfst rode
klaveraantast.Tussendebeschikbare rassenbestaanverschillen inresistentietegendezeziekten (zie:BeschrijvendeRassenlijstvoorLandbouwgewassen,
Leiter-Nypels, Maastricht). In het algemeen lijkt bij deze gewassen
veredeling opresistentie tegenziektenenplagendebestemethodetezijnom
deschadetebeperken (Kehretal.,1972;Huntetal.,1972;Sorensenetal.,
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1972; Frame, 1976). Tevens adviseert men luzerne en vooral rode klaver niet
te vaak op hetzelfde perceel te verbouwen. Teeltmaatregelen die een goede
groei van het gewas bevorderen, blijken vaak ook aantasting door verschillende ziekten te beperken (Graham et al., 1972;Kort en Van Rheenen, 1959).
Als erechter schimmelziekten optreden indebovengrondse delen,kanhet wel
gunstig zijneenkeerwatvroeger temaaiendannormaal.
EISENAANHETOOGSTREGIME
Luzerne en rode klaver stellen hoge eisen aan het oogstregime. In het
onderzoek heeftmen veel aandacht besteed aan de invloed van demaaifrequentie op de opbrengst, kwaliteit en persistentie van luzerne; een goed overzichthiervanisdoorSmith (1972)gegeven.Daarentegen iserweinig informatie beschikbaar over de invloed van de maaifrequentie op rode klaver. Wel
zijn er, vooral in Oost-Europa, veel maaifrequentieproeven gedaan met
mengsels waarin rode klaver voorkwam, maar deze mengsels zijn meestal zeer
complex en in de publikaties wordt in de regel geen aandacht besteed aan
effecten op de afzonderlijke soorten. De bruikbare informatie op dit gebied
(o.a. Frame, 1976; Sheldrick et al., 1980) wekt de indruk dat rode klaver
mogelijk nog gevoeliger isvoor tevaak maaien dan luzerne. Inhet onderzoek
van Sheldrick enmedewerkers was deopbrengst van rode klaver in monocultuur
(met irrigatie in droge perioden)bij 3,4of 5maalmaaien per jaar respectievelijk 29, 20,9 en 14,8 ton drogestof per ha in 2 jaar. Door vaker te
maaienwerd hier de kwaliteit vanhet geoogste voermaarweinig verbeterd en
onder de omstandigheden van dit onderzoek was er dus geen enkele reden om
vaker dan 3maal per jaar temaaien. Er is geen informatie gevonden over de
gewasfysiologische achtergronden vande gevoeligheid van rode klaver voor te
vaakoogsten.
Bij luzerne speelt de opslag enbenutting van koolhydraten indewortel
een grote rol inhet groeipatroon vanhet gewas.Bijdehergroei inde lente
ennamaaiendaalthetgehalteaanniet-structurelekoolhydraten indewortel
gedurende enige tijd. Daarna envooral kort voor en tijdens de bloei worden
de "reserves"weer aangevuld (Brown et al., 1972). Als te vroeg wordt gemaaid,isdieaanvulling onvoldoende enzaldevolgendehergroei tragerzijn.
Dit is niet zo bezwaarlijk als men de volgende snede goed laat uitgroeien,
maar als men vaker te vroeg maait, verzwakt het gewas in sterke mate. Dit
gaat gepaard met een aanzienlijke opbrengstreductie, een kleiner wortelstelsel (Versteeg, 1985) en grotere gevoeligheid voor stress en ziekten,
waardoor algauweenholgewasmetveelonkruid ontstaat.
Volgens Smith (1972) geven moderne luzernerassen in de USA de hoogste
opbrengst aan verteerbare energie als ze worden gemaaid als 10% van de
planten bloeit ("10 % bloom"); de persistentie is daarbij doorgaans
voldoende.Als later wordt gemaaid, neemt de drogestofopbrengst nog wel wat
toe, maar gaat het gewas nogal eens legeren,waardoor het moeilijker oogstbaarwordt;bovendien daalt de voederwaarde vrij sterk,vooral alsde oudste
bladeren af gaan vallen. Tijdens of na ongunstige omstandigheden, bv. de
eerste snede na winterschade of tijdens een droge periode, is later maaien
aantebevelen,bv.bij 50 %bloeiofvollebloei.
Het percentage bloei is niet onder alle omstandigheden bruikbaar als
indicatie van het optimale oogsttijdstip bij luzerne. In sommige gebieden,
bv. in het Tropisch Hoogland, bloeit luzerne nauwelijks (Crowder et al.,
1960; eigen waarnemingen in Guatemala). In dergelijke situaties kan men het
bestmaaienalsdenieuwe spruiten enkele centimeters (3-5)zijn uitgelopen
ofalsdeoudstebladerengaanvergelenenafvallen.Hetgebruikvaneenvast
tijdsinterval tussen 2sneden isniet aan tebevelen omdat de ontwikkelingssnelheid van het gewas onder invloed van diverse omstandigheden (vooral
temperatuur)sterkkanverschillen.
Met de gevoeligheid van luzerne voor eenniet optimaal maairegime dient
vooral ook rekening teworden gehouden inhet rassenonderzoek. Vooral tussen
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rassen uit verschillende gebieden kunnenvrij groteverschillen inontwikkelingssnelheid voorkomen en voor een goede vergelijking van de
produktiecapaciteit dient men elk ras een optimaal maairegime te geven. In
hetHoogland vanGuatemala was het optimale interval tussen 2sneden bijhet
ras Moapa (en andere "non-hardy" rassen) gemiddeld wel 10 dagen korter dan
bij Europe en andere Noordfranse rassen. Als daar elk ras in het optimale
stadium werd geoogst, gaf Moapa per groeiseizoen 2 sneden meer dan Europe,
maar waren de drogestofopbrengsten ongeveer gelijk. In dat geval verdiende
Europe devoorkeur doorgeringere oogstkosten endoor eengrotere resistentie
tegen bladziekten, als gevolg waarvan de voederwaarde hoger was en onkruid
minder kans kreeg. Als alle rassen gelijk met Moapa werden gemaaid,wat in
landen met een zacht klimaat wel gebeurt omdat men daar Moapa vaak als
standaardrasgebruikt,wasMoapaaanzienlijkproduktiever danEurope.
Hoewel er inNederland nogalwatmaaifrequentieproevenmet luzerne zijn
uitgevoerd (Meijers, 1936b, 1953; Proefveldverslag 1955 - 1956, Rijkslandbouwconsulentschap Zevenbergen; Proefveldverslag 1965 - 1966,Rijkslandbouwconsulentschap voor de Zeeuwse eilanden; Van der Zweerde, 1971), is uit de
beschikbare gegevens niet goed af te leiden wat bij gebruik van dit gewas
voor melkvee het beste oogstregime zou zijn. Dit komt doordat in de
publikaties enverslagenweinig nauwkeurige informatiewordt gegeven overhet
ontwikkelingsstadium bijmaaien en doordat conclusies slechts zijn gebaseerd
op het effect van de behandeling op de drogestofopbrengst en de
eiwitopbrengst. Alleen Meijers (1936b) vermeldt bij de resultaten van een
proef in Groningen, waarin maaifrequenties werden vergeleken, ook de
energiewaarde (zetmeelwaarde)van het geoogste voeder.Bij debespreking van
de resultaten van deze en soortgelijke proeven (Meijers, 1953)houdt hij er
echter geen rekening mee.Ter illustratie zijn in tabel 6de resultaten van
genoemdeproefweergegeven.

Tabel6. Invloed vandemaaifrequentie opdeopbrengstvan luzerne in
Vierhuizen,Groningen.Gegevens ontleend aanMeijers (1936b).

maaidata

1934

2/7
14/9
11/6 19/7 14/9
18/5 2/7
7/8
14/9
4/5 18/6 18/7 15/8 14/9

opbrengst,tonluchtdroge stof/ha

1935

3maal
3maal
3maal
3maal

1934

11.2
12,2
11,5

9,4

1935

totaal

16,9
15,7
15,0
11.9

Mede op grond van deze gegevens adviseert Meijers (1953) luzerne 3maal per
jaar bij het begin van de bloei te maaien. Hierbij zijn echter 2kanttekeningen temaken:
- Doordat opalle objecten de laatste snede op 14september werd gemaaid, is
in feite het groeiseizoen ingekort waardoor de tijdsintervallen tussen de
snedenkorter zijngewordendanwanneer de laatste snede inde tweedehelft
vanoktober zou zijngemaaid.

28,1
27,9
26,5
21,4
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- In 1934warende (gewogen)gemiddelde zetmeelwaarden indedrogestof bij2,
3,4en5maalmaaien respectievelijk 24,33,39en44 (Meijers, 1936b). In
dat jaar was dus bij 4 maal maaien de zetmeelwaarde-opbrengst duidelijk
hoger danbij 3maal maaien.Bij de resultaten van 1935 zijn geen zetmeelwaarden perobjectvermeld.
Op grond van het voorgaande lijkt het nuttig in het onderzoek nog eens
aandacht te besteden aan het optimale maairegime van luzerne.Daarbij dient
men er ook rekening mee te houden dat als luzerne de winter over moet
blijven,vooraldebehandeling inhetnajaarvanbelang isvoor overwintering
enproduktie inhetvolgende jaar.Het gewas dient dan inhet najaar dekans
tekrijgen veel reserves in dewortels op te slaan. In de USA adviseert men
de voorlaatste snede 40 - 45 dagen voor de vorstinval ("freeze-down") te
oogsten (Smith, 1972; Evans et al., 1980) en de hergroei alleen maar te
oogsten (omstreeksdevorstinval)alsdeomstandigheden gunstig zijnvoorhet
gewas. Onder minder gunstige omstandigheden (weinig groei in het najaar;
natte grond, waardoor het gewas bij de oogst beschadigd wordt; in gebieden
met een strenge winter; op percelen waar in de winter wateroverlast te
verwachten is)ishetbeterdenagroei telatenstaan.
Als men in Nederland luzerne de winter over wil houden, zal begin
september waarschijnlijk het beste tijdstip zijn om de voorlaatste snede te
oogsten. Uit proeven blijkt dat er daarna meestal niet meer dan 1000 - 1500
kg (oogstbare)drogestof perhagroeit (Meijers,1936b;Proefveldverslag 1955
- 1956, Rijkslandbouwconsulentschap Zevenbergen; Proefveldverslag 1965 1966, Rijkslandbouwconsulentschap voor de Zeeuwse eilanden;Van der Zweerde,
1971; Sibma en Spiertz, 1985). In een goede herfst zoumen dit inde tweede
helft van oktober kunnen oogsten; in een sombere, natte herfst kan men het
waarschijnlijk beter laten staan. In het onderzoek zoumen het tijdstip van
de voorlaatste oogst kunnen variëren, het aantal sneden daarvoor en het wel
ofniet maaien van de hergroei indeherfst.Hierbij ishet van groot belang
de energiewaarde van het geoogste voer te bepalen en de naëffecten in het
volgendejaar.
GEVOLGENVANDEEISENAANHET OOGSTREGIME
Doordat bij luzerne en rode klaver slechts in beperkte mate afgeweken
kan worden van het optimale maairegime, zijn deze gewassen weinig flexibel
ten aanzien van de benuttingsmogelijkneden. Als men deze gewassen op
Nederlandsemelkveebedrijvenwil gaan gebruiken, lijkt maaien en conserveren
alskuilvoer hetmeest voor dehand liggende oogstsysteem. Hierbij dient men
zichterealiseren dat erbij een dergelijk gebruik van deze gewassen minder
behoefte zal zijn aan ingekuild gras, wat gevolgen heeft voor de graslandexploitatie. Benutting van verse luzerne of rode klaver door beweiding of
zomerstalvoedering lijktonderNederlandse omstandigheden slechts opbeperkte
schaal mogelijk. Men zal het gewas dan al snel te jong of te oud oogsten.
Bovendien zalbeweiding hier ookdoordezwaartevandeeerste twee sneden (4
tot 7tondrogestof perha)nietuitvoerbaar zijnzonder groteverliezen.
InZuid-Amerikawordt luzerneopgrote schaalbeweid; inArgentiniëwerd
in de veertiger jaren zelfs 80% van de 5,6 miljoen ha luzerne beweid
(Boerger, 1950). Volgens Boerger is luzerne daar goed bestand tegen beweiden
doordat de omstandigheden er zeer gunstig zijn voor het gewas en doordat er
zich door de eeuwen heen een aangepast type ontwikkeld heeft met een
enigszins kruipende groeiwijze en nogal dikke stengels. In de droge
kustvlaktenvanPeru isgeïrrigeerde luzernevrijwelhet enigevoedergewas op
de talrijke melkveebedrijfjes (Versteeg, 1985). Het zeer produktieve gewas
wordt daar vrijwel uitsluitend benut door middel van rantsoenbeweiding
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(meestaluitgevoerd door dedieren te tuieren),waarbij het vee elke dag een
nieuw stuk krijgt en dat in 2à 3dagenvrij kort afweidt,waarbij opvallend
weinig voer verloren gaat door vertrapping en vervuiling. De lengte van de
hergroeiperioden isvergelijkbaarmet diebijmaaien. Inhetwarme seizoen is
de rotatie sneller dan in de koelere periode; verschillen in groeisnelheid
worden ondervangen door bijvoedering. Uit de beschrijving van de
Zuidamerikaanse ecotypen van luzerne (Boerger, 1950) en onderzoek van
Versteeg (1985)krijgtmendeindruk datverschillende vandedaar aanwezige
ecotypen interessante eigenschappen bezitten voor veredelingsprogramma's
elders indewereld.
Ook ingebiedenwaar deomstandighedenminder gunstig zijnvoorluzerne,
isbeweidingwelmogelijk.Uiteensamenvatting vanAustralisch beweidingsonderzoek met luzerne (Leach, 1978) blijkt dat in Zuidoost-Queensland de
plantdichtheid sneller afneemt dan inZuid-Australië enNew South Wales.Bij
vergelijking vanverschillendebeweidingssystemen inQueensland bleekdathet
aantal luzerneplanten op alle objecten sterk afnam (Leach, 1979). De afname
washet sterkst bijtekortehergroeiperioden enobjectenwaar sterkeconcurrentie door subtropische onkruidgrassen optrad (Leach en Ratcliff, 1979;
Leach, 1983). Op objecten met een vrij lange hergroeiperiode tussen de
beweidingen (40, 44 of 56 dagen) werd de afname van het aantal planten in
belangrijkemate gecompenseerd doormeer stengelsperplant (Leach, 1983).
In het Hoogland van Mexico en Guatemala wordt luzerne in kleine
oppervlakten opgemengdebedrijfjesverbouwd.Deboerenmaaien daardagelijks
een stukje, vaak in handwerk, en geven de verse luzerne aan melkvee dat
doorgaans eendeelvandedagopnatuurlijk grasland ofwegbermenweidt en/of
maïsstro krijgt. Luzerne vervult op dergelijke bedrijfjes een zeer
belangrijkerol.
MENGSELSOFMONOCULTUUR
In Nederland en omliggende landen is in de praktijk de oogstzekerheid
vanluzerne enrodeklavernahet eerstevolledigeproduktiejaaronvoldoende.
Gevoeligheid voor berijden met oogstmachines en ziekten spelen hierbij een
belangrijke rol.Waarschijnlijk is de oogstzekerheid van een mengsel van de
vlinderbloemigemet graswatbeter danvandevlinderbloemige inmonocultuur.
Bij eenmengsel kanmen namelijk een tegenvallende produktie van devlinderbloemige in zekere mate corrigeren door gebruik van kunstmeststikstof. Aan
mengsels zijn echter ook nadelen verbonden. In de eerste plaats is het
moeilijk een goed gebalanceerd mengsel te verkrijgen en in stand tehouden.
Raaigrassen zijn zeer agressief in mengsels (Andries, 1982), vooral als de
bodemvruchtbaarheid hoog is,bv.doorgebruikvandierlijkemest.Voortsmoet
menbedenkendatmen inhetmengsel 2gewassen tracht tecombinerenmet sterk
verschillende eisen tenaanzienvanbemesting enexploitatie.Alsmenbv.het
oogstregime afstemt op devlinderbloemige, oogstmen het gras ineenveel te
oud stadium.Alsmen echter vakermaait, isdevlinderbloemige inkorte tijd
verdwenen. Inde tweede plaats geldt dat alshet gebruik van luzerne enrode
klaver voordelen heeft (bv. door N-binding, beter gesloten nutriëntenkringloop,specifiekekwaliteitsaspecten,vruchtwisselingseffecten),dievoordelen
ineenmengsel ingeringeremateaanwezig zijn.
Op grond vanbovenstaande punten lijkt het beter luzerne enrodeklaver
inmonocultuur teverbouwen enslechtsopwendakkersmengselsmetgrootbladigewitteklaver ofgras tegebruiken.
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