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Het verhaal is ondertussen bekend:
door de Covid-19-pandemie werden wereldwijd (fastfood)restaurants gesloten en viel de consumptie van diepvriesfrieten en andere
verwerkte aardappelproducten
scherp terug. Daardoor is ook de
drive uit de verwerking en blijven
de vrije aardappelen onverkocht.
Voor rundveehouders houdt deze
tegenslag een kans in. We brengen
in dit dossier wat duiding bij de
mogelijkheden.
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Aardappelen
in het
rundvee
rantsoen
De aardappelteler heeft zijn aardappelen niet
geteeld als veevoeder en zou ze liever en terecht
goed vermarkt zien. Maar hoe dan ook komt er
een aanbod van partijen goede aardappelen, al
dan niet gewassen, die als veevoeder voor
melkvee en vleesvee gebruikt kunnen worden.
Welke mogelijkheden zijn er precies?
Eddy Decaesteker, Inagro, Johan De Boever & Leen Vandaele, ILVO,
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Raf Steegmans, landbouwconsulent Boerenbond
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erschillende handelaren en fabrieken bieden
goede aardappelen aan tegen lage prijzen. Prijzen
van 25 tot 35 euro voor gewassen aardappelen
zijn gangbaar. Zijn ze bruikbaar voor melkvee en vleesvee? Zeker wel! Daarnaast zit de verhouding prijs en
voederwaarde ook zeer goed. Deze verhouding zit rond
60% bij 30 euro/ton en zelfs 40% indien de prijzen zouden zakken tot 15 euro/ton. Even ter vergelijking: eigen
kuilmais zit op 52%, maisaankoop rond 90% en perspulp
op 56%.

© TWAN WIERMANS

Vervangen van maismeel
Aardappelen zijn een bron van bestendig zetmeel. In
feite zit er per kg droge stof (DS) ongeveer evenveel zetmeel in aardappelen als in maismeel. De bestendigheid
is bij verse, rauwe aardappelen op zijn minst even goed
als bij maismeel. Omdat er heel wat rantsoenen dit seizoen (bestendig) zetmeel tekortkwamen en er maismeel ->
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in het rantsoen werd geadviseerd, kunnen rauwe aardappelen dit perfect vervangen. Let er wel op dat 1 kg DS aardappelen (= 5 kg vers aan 20% DS) in
een rantsoen 1 kg maismeel vervangt.

voerbak met bietenmes kan hierbij
helpen.
Naar hoeveelheid aardappelen die in
een rantsoen kunnen passen wordt best
niet veel meer dan 2 kg DS verstrekt (10
kg product). Ideaal is zelfs te starten
met 5 kg en dan geleidelijk op te trekken en ondertussen te kijken hoe de
runderen erop reageren. Het spreekt
voor zich dat de aardappelen geen
aarde meer mogen bevatten om er in
het rantsoen optimaal van te profiteren.
Bespreek de mogelijkheid en inpasbaarheid zeker met je voeradviseur.

er

Het is aan te raden
om verse aardappelen
te malen.

Maiskuil sparen
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Maar ook om maiskuil te sparen en bij
grasrijke rantsoenen kunnen aardappelen zeker ingepast worden. Als je
maiskuil wil sparen, kijk je best naar
het aanbrengen van energie (VEM bij
melkkoeien, VEVI bij vleesvee) en eiwit
(DVE). Hierbij kan je best op basis van
droge stof (DS) 1 kg door 1 kg vervangen. Dit zal dan overeenkomen met 1,8
kg aardappelen (vers product) ten
opzichte van 1 kg maiskuil. Belangrijk
is wel dat je aardappelen bijna dubbel
zoveel zetmeel aanbrengen dan je
maiskuil. Omdat het kaliumgehalte in
aardappelen best wel hoog zit (22 g/kg
DS tegenover 3,5 g/kg bij maismeel)
zijn aardappelen minder geschikt voor
droogstaande koeien.
Het is ook aan te raden om de verse
aardappelen te malen. Runderen zijn
nogal gulzig en er zou wel eens een
volledige aardappel in de keel kunnen
blijven steken. Dikwijls zal de mengvoerwagen onvoldoende snijden. Een
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Inkuilen van aardappelen
in de graskuil
Omdat er – zoals het er nu naar uitziet – toch wat partijen aardappelen
beschikbaar zullen zijn en deze niet
allemaal vers kunnen worden vervoederd, zal er ook gezocht worden om ze
op langere termijn als veevoeder te
kunnen bewaren. Het inkuilen in de
graskuil is hier een optie.
Wel moeten we erop wijzen dat een
deel van het zetmeel bij inkuilen verdwijnt. In de CVB-tabel daalt dat van
629 g zetmeel/kg DS naar 537 g. Ook de
bestendigheid zal achteruitgaan. Dit
laatste wordt niet bevestigd in de tabellen van CVB, maar in de praktijk stelt
men vast dat aardappelen in een kuil
sneller verteerbaar zijn. De verhouding
aardappelen die je kan inkuilen hangt
af van de kwaliteit van de graskuil. Hoe
meer ruwe celstof, hoe meer aardappe-

len in het rantsoen passen. Hoe lager
het ruwecelstofgehalte van het gras is,
hoe sneller je met aardappelen naar
pensverzuring zal evolueren. Met de
vuistregel van 500 kg DS uit aardappelen per 3500 kg DS uit graskuil zal je
niet direct overdrijven. Op basis daarvan kan je deze regel terugbrengen naar
2500 kg aardappelen per ha ingekuild
gras met gemiddelde opbrengst. Deze
aardappelen hoeven niet gemalen of
gesneden te worden. Ze moeten uiteraard ook vrij zijn van grond. Aarde in de
graskuil geeft meer kans op boterzuursporen in de kuil en sommige melkerijen en kleine kaasmakers controleren
extra op boterzuursporen in de melk.
De aardappelen worden het best zo
gelijkmatig mogelijk verdeeld over de
kuil. Als melkveehouder reken je best
op voorhand uit hoeveel kilo aardappelen er in een schepbak van de verreiker
kunnen en hoeveel karren per ha er
komen, om dan uit te rekenen hoe je het
best verdeelt. Ook kan je nu de eerste
snede Italiaans raaigras inkuilen en de
aardappelen maar in de tweede maaigolf van weidegras of in de tweede of
derde snede die er bovenop gaat, steken.
Hierdoor heb je een laag gras die het
sapverlies uit de aardappelen kan
opvangen.
Bij analyse is het moeilijk om een exact
beeld te krijgen van een mengmonster.
Het best is om bij het openen een
monster met enkel graskuil te laten
analyseren. n
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Per kg droge stof zit er ongeveer evenveel zetmeel in aardappelen als in maismeel.
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Vleesvee in de afmestfase
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Aardappelen zijn een
interessante vervanger
van krachtvoeder.
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Bij ILVO onderzochten Leo Fiems en
zijn team in 2002 het gebruik van aardappelen als voeder voor Belgisch witblauwe stieren. In dit onderzoek werd
een proefrantsoen bestaande uit 25%
DS aardappelen, 60% DS krachtvoer en
15% DS maiskuilvoer vergeleken met
een controlerantsoen dat enkel uit 75%
DS krachtvoer en 25% DS maiskuilvoer
bestond. De dagelijkse groei van de
stieren lag met 1,59 kg groei voor de
dieren die aardappelen gevoederd
kregen hoger dan bij de controlegroep,
die een groei van 1,48 kg per dag realiseerde. Het slachtrendement was ook
iets beter (70,2% ten opzichte van
69,2% voor de controlegroep). Aardappelen bleken vooral een voordeel te
geven naar het einde van de afmestfase
toe, wanneer de voederopname doorgaans daalt. De aardappelen stimuleerden de voederopname, wat een extra
voordeel is bij dikbillen aangezien hun
opnamecapaciteit eerder beperkt is.

Het team van Fiems voerde ook dierproeven met aardappelen uit bij zoogkoeien. In dit onderzoek uit 2013 werden aardappelen gevoederd ter
vervanging van ofwel maiskuil ofwel
krachtvoeder in het afmestrantsoen.
Het controlerantsoen bestond uit 50/50
maiskuil en krachtvoer. Dit controlerantsoen werd vergeleken met twee
proefrantsoenen waarin aardappelen
werden ingepast, ofwel ter vervanging

er

Onderzoek bij stieren

Zoogkoeien

Bo

Het Instituut voor Landbouw-, Visserijen Voedingsonderzoek (ILVO) onderzocht de mogelijkheden bij vleesvee.

en

Karen Goossens, ILVO

van maiskuil ofwel ter vervanging van
krachtvoer. Aardappelen bleken hier
vooral een interessante vervanger van
krachtvoeder te zijn, aangezien ze de
kostprijs van het rantsoen drukten zonder negatieve gevolgen voor groei, karkas- of vleeskwaliteit. Ook bij koeien in
de afmestfase konden aardappelen de
voederopname tijdens de afmest stimuleren. Tijdens deze dierproeven werden tot 18 kg verse aardappelen gevoederd per dier, wat zeer grote
hoeveelheden zijn. In de praktijk worden aardappelen best beperkt tot zowat
25% van de droge stof of 2 kg aardappelen per 100 kg lichaamsgewicht.
Belangrijke aandachtspunten hierbij
zijn het totale aandeel zetmeel in het
rantsoen, voldoende structuuraanbreng
garanderen en een geleidelijke opbouw
van het aandeel aardappelen in het
rantsoen om vroegtijdige vervetting
van de dieren te voorkomen. n

bo

Zowel vleesstieren als zoogkoeien hebben in de afmestfase een
energierijk rantsoen nodig. Om het energiegehalte van een
afmestrantsoen omhoog te brengen, werkt men vaak met een hoog
aandeel krachtvoeder. Aardappelen zijn door hun hoge
zetmeelgehalte energierijk van nature. Daardoor kunnen ze een
interessant en goedkoper alternatief voor krachtvoer zijn.
Daarnaast stimuleren ze de voederopname.

Aardappelen zijn een interessante vervanger van krachtvoeder, aangezien ze de kostprijs
van het rantsoen drukken zonder negatieve gevolgen voor groei, karkas- of vleeskwaliteit.
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Enkele afwegingen bij
aardappelen

Patrick Dieleman
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Eddy Decaesteker:
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“Wil je grotere hoeveelheden aardappelen
vervoederd krijgen, dan
moet je ze inkuilen.”
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Solanine
Rauwe aardappelen bevatten het giftige
solanine. “Dat vormt geen probleem wanneer je de hoeveelheid beperkt tot maximaal 2 kg droge stof (DS). Tien of zelfs 12 kg
goed bewaarde aardappelen kunnen geen
problemen geven. Let wel, je komt al snel
aan 2 kg DS. Op een melkveerantsoen van
20 tot 22 kg DS is dat 10%, wat ik nog aanvaardbaar vind. Ingekuild ga je dat nog verder verdunnen. Gewassen aardappelen
bewaren toch niet langer dan 10 dagen.
Maar als je rauwe aardappelen wil stockeren om ze vers te vervoederen, probeer dan
te voorkomen dat ze groen worden, wat het
solaninegehalte verveelvoudigt. Laat ze ook
niet zo lang liggen dat ze beginnen te schieten, waardoor de voederwaarde sterk achteruitgaat. Die aardappelen werden tot nu
optimaal bewaard door de telers. Maar het
is logisch dat die mensen daar geen energie
en kosten meer in steken als ze die niet aan
de volle prijs kunnen verkopen. Je kunt verwachten dat ze met de huidige temperaturen heel snel gaan degraderen. Wie aardappelen ten volle wil benutten, moet ze
inkuilen. Dat kan nu samen gebeuren met

heid: “Mensen reageren wel eens dat
500 kg DS aardappelen op 3500 kg DS gras
aan de krappe kant is. Iets meer is mogelijk, maar bouw liever wat marge in. Ik hou
daarbij de visie van een Franse collega in
het achterhoofd. Die is tegen inkuilen van
aardappelen, omdat ze de graskuil enorm
versnellen en daardoor meer kans op
pensverzuring geven. Door het inkuilen
wordt het zetmeel van de aardappelen
minder bestendig. Daarom pleit ik voor
gematigd doseren, zeker bij melkvee
– waarvoor de graskuil vaak al wat minder
structuur heeft – en zeker met een eerste
snede. In een lasagnekuil kan je de eerste
snede inkuilen zonder aardappelen en dan
de dosering van aardappelen bijsturen bij
het inkuilen van de volgende laag. Maak de
laag aardappelen niet te dik en zorg voor
een mooi egale spreiding. Mijn stelling dat
aardappelen in hun geheel mogen worden
ingekuild, is gebaseerd op onderzoek van
Daniel De Brabander van ILVO in de
jaren 80 bij melkvee.
Belangrijk is ook om te bekijken welk voedermiddel we door aardappelen vervangen. Dat is in eerste instantie maismeel.
Wie geen maismeel maar pulp en gerst in
het rantsoen heeft, moet wel wat opletten.
Die werken meer op pensniveau, terwijl
het zetmeel uit de aardappelen vooral naar
het darmniveau zal gaan. Toch kan je er
voor een kg DS aardappelen wel een halve
kg DS perspulp uithalen. We moeten vandaag kijken of we het rantsoen goedkoper
kunnen maken, met behoud van het productieniveau.” n
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“Aardappelen zijn zeker geen standaardvoeder voor rundvee. Ze worden niet
geteeld om ze te vervoederen, maar af en toe duiken ze op wanneer de prijzen
enorm laag zijn”, zegt Eddy Decaesteker, adviseur melkveehouderij bij Inagro.
“Het is uiteraard jammer voor de telers, maar door die lage prijzen komen de
aardappelen – met een voederwaardeprijs van -60% – vandaag in beeld. Ze
kunnen ruwvoedertekorten oplossen bij rundveehouders.”

de eerste of tweede snede. Maar wacht niet
met het inkuilen van je Italiaans raaigras.
Die voorteelt is ondergeschikt aan de mais.
Ik raad mijn melkveehouders aan om niet te
wachten met maaien om verder uitdrogen
van de grond te voorkomen.”

Niet overdoseren
Een punt van discussie is de dosering bij
het inkuilen. Eddy pleit voor voorzichtig-

In dit dossier bekeken we voordelen en aandachtspunten van aardappelen in het rundveerantsoen.

28

Boer&Tuinder • 30 april 2020

nd

Dossier

