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De eiwitbehoefte van je veestapel zo veel mogelijk invullen met
regionale eiwitbronnen, zoals veldbonen, is een belangrijke
stap in het proces van ‘kringlooplandbouw’, als principe om de
klimaatimpact van de landbouw te verkleinen.
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Luk Sobry (Inagro) en Marta Lourenço (ILVO)
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Regionale vlinderbloemigen zoals veldbonen die ingezet worden als eiwitbron
zijn een goed voorbeeld van hoe bio
logische veehouders de klimaatimpact
van hun bedrijfssysteem proberen te
beperken. Niet alleen brengen ze in een
teeltrotatie extra stikstof aan, want ze
beperken ook de import van eiwitrijke
voedermiddelen. Veldbonen in een
mengteelt met graan zorgen voor meer
oogstzekerheid, onderdrukken onkruid
en beperken de ziektegevoeligheid.
Wanneer je de veldbonen toast, kunnen
herkauwers het eiwit beter benutten.
Door de vochtig geoogste veldbonen in
te kuilen samen met graan kan pluimvee ze beter verteren.

bo
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Veldbonen,
een waardevolle
eiwitbron voor
bioveehouders
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Herkauwers kunnen het eiwit van
veldbonen beter benutten wanneer
die getoast (verhit) werden.

Teelttechniek

Eiwitrijk krachtvoeder
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Toasten verhoogt
eiwitkwaliteit

Als krachtvoeder leveren veldbonen
zowel eiwit als zetmeel, met een ruw
eiwitgehalte van 27%. Maar het eiwit
uit veldbonen is tamelijk onbestendig
en komt dus voornamelijk op pensniveau ter beschikking. Gecombineerd
met het onbestendige eiwit uit grasklaver in het biologische rantsoen kan
dan niet alle eiwit op pensniveau benut

Veldbonen voor pluimvee
Op een biologisch veebedrijf moet 20%
van het veevoeder van regionale
afkomst zijn. Peulvruchten zoals veldbonen, erwten en lupines zijn eiwitrijk
en zouden als regionale eiwitbron ->

co

py

rig

Biologische veehouders die over voldoende grond beschikken, streven een

worden. Voor hoogproductieve dieren
is er meestal nog een bestendigere
eiwitbron nodig, zoals sojaschilfers.
Met een hittebehandeling (toasten)
kan je de afbraakeigenschappen van
het eiwit in de veldbonen wel wijzigen,
waardoor een beperkter deel van het
eiwit afgebroken wordt in de pens. De
veldbonen krijgen daardoor een hogere
DVE-waarde (darmverteerbaar eiwit).
Resultaten uit Frankrijk tonen een toename van 115 naar 174 g DVE per kg.
Getoaste veldbonen hebben dan een
DVE-waarde tussen die van koolzaaden sojaschilfers.
Onlangs werden bij een biomelkveehouder uit de Westhoek de eerste partijen vlinderbloemigen getoast met een
mobiele toaster uit Frankrijk. De melkproductie en het rantsoen worden er
opgevolgd. ILVO analyseert stalen van
de getoaste veldbonen om de voederwaarde exact te bepalen.

en

zo groot mogelijke voederautonomie
na. Als de ruwvoederbehoefte ingevuld
is, wordt het interessanter om alleen de
korrels van de mengteelt te oogsten.
De mengteelt dorsen in het deegrijpe
stadium en vervolgens inkuilen levert
een product op dat de nood aan aangekocht energierijk én eiwitrijk krachtvoeder kan verminderen.
Aangezien eiwitrijk krachtvoeder de
duurste component is in een rantsoen,
wil je vooral veel vlinderbloemigen
oogsten. Het graan heeft in zo’n mengteelt vooral de functie van onkruid
onderdrukken en de fermentatie bij het
inkuilen verbeteren.
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In de zoektocht naar een hogere eiwitproductie op het eigen bedrijf voert
Inagro al enkele jaren proeven uit met
mengteelten die graan combineren
met erwten of veldbonen. In een bio
logische teeltrotatie voor voedergewassen vormt graan immers de ideale
voorvrucht voor herinzaai van grasklaver. De vlinderbloemige verhoogt in
alle proeven systematisch de totale
opbrengst en de eiwitopbrengst per ha.
Diverse combinaties zijn mogelijk.
Als winterteelt is triticale met voedererwten en winterveldbonen mogelijk.
Als zomerteelt worden zomertarwe of
-haver met veldbonen en zomergerst
met erwten courant ingezaaid. De
mengteelt wordt op de meeste bedrijven geoogst als geheleplantsilage
(GPS) en ingezet als energierijk ruwvoeder. De vlinderbloemige zorgt
ervoor dat in het rantsoen minder
eiwitcorrectie nodig is dan bij snijmais.
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Teeltrotatie voor voederteelten
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Teelttechniek

Vicinegehalte voor en na inkuilen
controlegroep
organische zuren als kuiladditief
melkzuurbacteriën als inkuiladditief
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Gearceerde balkjes: gehaltes na inkuilen
5
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Imposa

Melodie

Taifun

Tiffany

Axel

Witte zomerveldbonen in een
mengteelt met zomertarwe.
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Het vicinegehalte is sterk gereduceerd na het inkuilen.
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Bontgekleurde veldbonen bevatten meer tannine dan witbloeiende.

aangewend kunnen worden, maar jammer genoeg bevatten die ook antinutritionele factoren (ANF’s), zoals
vicine, convicine en tannine bij veldbonen, waardoor ze intoxicatie kunnen
veroorzaken bij de leghennen. Biolandbouwers hebben bovendien slechts een
beperkte keuze in de technieken om de
ANF’s van grondstoffen te reduceren.
Zij zouden dat eventueel kunnen realiseren door ze in te kuilen.
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Winter- of zomerveldbonen?
Wat heeft de voorkeur: een winter- of
een zomerteelt van veldbonen? Onder
normale omstandigheden hebben winterveldbonen een hoger opbrengstpotentieel dan zomerveldbonen. Tijdens
de bloeiperiode hebben ze vaak ook
minder last van droogte. Een nadeel
zijn dan weer de hoge ANF-gehaltes bij
de winterrassen. Bij een zomerteelt is
het net omgekeerd: de opbrengst is

Winterveldbonen in een mengteelt
met triticale.

WERKERS is dé referentie voor de organisatie van werk in
de land- en tuinbouw en de groene sectoren. Zo zijn we
onder andere actief als uitzendkantoor en agrarisch aannemer.
Het meeste bekendheid genieten we echter dankzij onze
unieke bedrijfshulpverzekering, erkend en gesubsidieerd door
de Vlaamse Overheid.

kleiner, maar er zijn rassen beschikbaar
met lagere ANF-gehaltes. Witbloeiende rassen hebben een lager tanninegehalte dan de bontbloeiende.

LANDBOUWHELPERS
MELKVEE- EN
VARKENSHOUDERIJ
Provincie Antwerpen, regio Noord-Limburg,
Oost- en West-Vlaanderen

Functie Je wordt ingezet voor een veelheid aan taken
op landbouwbedrijven. Wanneer onze leden (boeren
en tuinders) er door omstandigheden even niet in
slagen hun bedrijf draaiende te houden, neem jij het
werk over. Vanuit je verworven praktijkervaring verzorg
je hun bedrijf alsof het jouw eigen bedrijf is. Hiernaast
behoren ook routineopdrachten als stalreiniging tot
jouw takenpakket. Je voert de werkzaamheden altijd
zelfstandig uit.
Proﬁel Je hebt bij voorkeur een agrarische opleiding
genoten en beschikt over praktijkervaring en/of basiskennis van het reilen en zeilen op een landbouwbedrijf. Plichtbewust als je bent, zorg je ervoor dat onze
leden zich geen zorgen hoeven te maken over jouw
werk. De sector kennend, weet je dat je enige ﬂexibiliteit in je werkuren kan verwachten.
AANBOD Voltijds contract van onbepaalde duur voor
onmiddellijke indiensttreding. Degelijke verloning
volgens de barema’s van de sector (pc 144). Bedrijfswagen, onkostenvergoeding, eco-cheques, werkkledij
en PBM’s. Grote zelfstandigheid en veel kansen tot
opleiding en ontplooiing
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ILVO-onderzoeker Marta Lourenço
presenteerde onlangs de eerste resultaten van een veldproef in het kader
van het Kuillegproject. Dit project werd
eind 2017 opgestart door ILVO, Inagro
en de Proefhoeve Bottelare HoGentUGent, met als voornaamste doel het
gebruik van regionale eiwitbronnen te
maximaliseren. In de proef werden
veldbonen in een mengteelt met een
graangewas ingekuild als alternatieve
eiwitbron voor leghennen en de
invloed op de ANF werd nagegaan.
In de proef werden 7 rassen van
zomerveldbonen in een mengteelt met
zomertarwe, en een winterras (Axel) in
een mengteelt met triticale ingekuild
in microkuilen. De figuur toont dat de
vicinegehaltes sterk gereduceerd zijn
na inkuilen. De reducties lijken het
grootst wanneer organische zuren als
kuiladditief werden toegevoegd. Ook
voor convicine was een reductie merkbaar na inkuilen, maar de daling was
minder uitgesproken. De reductie in
vicine na inkuilen was zeer groot bij
het winterras Axel (bijna 90% reductie). Daardoor komt het op een gelijkaardig niveau uit als de vicine- en convicinearme zomerrassen Melodie en
Tiffany. Bij een volgende proef zullen
de ingekuilde veldbonen deel uitmaken
van het rantsoen voor de leghennen.
Daarbij zullen onder andere de prestaties en de verteerbaarheid van het voeder worden bepaald. n
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Inkuilproef

Voor de versterking van ons team van landbouwhelpers zijn we
op zoek naar een nieuwe collega m/v/x:

Interesse?

Met een hitte
behandeling krijgen
veldbonen een hogere
DVE-waarde.

Stuur je cv en motivatiebrief naar WERKERS,
Diestsevest 40, 3000 Leuven, bedrijfshulp@werkers.be
Voor bijkomende jobinfo kan je altijd terecht
op het nummer 016 28 64 64.

WWW.WERKERS.BE
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