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Dossier Alternatieve teelten

co

De laatste jaren horen we regelmatig over allerlei nieuwe teelten waar
de onderzoeksinstellingen in de sector mee aan de slag zijn. Teelten als
soja, sorghum, quinoa, goudsbloem en nog een hele reeks andere kwamen al aan bod in Boer&Tuinder. In de meeste gevallen was de conclusie
dat het moment om deze gewassen in de teeltrotatie op te nemen nog
niet was aangebroken. In dit dossier geven we een overzicht van de
stand van zaken rond alternatieve teelten. Dus geen teelttechniek deze
keer, maar beschouwingen rond haalbaarheid, afzetmogelijkheden,
bekendheid met de teelttechniek enzovoort. Voor wie wel eens wat
nieuws wil proberen, kan dit dossier een hulpmiddel zijn om uit te
maken of het al aan te raden is of niet.
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Alternatieven
voor de akkerbouw
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We stelden aan een hele reeks onderzoekers enkele vragen over de teelten
waarmee zij de laatste jaren bezig waren. Zij reageerden enthousiast en
bezorgden ons heel wat actuele informatie over de stand van zaken.
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Hebben we aangepaste variëteiten?
Ondanks veredelingsactiviteiten in
onze buurlanden blijft het aangeplante
type Miscanthus x giganteus te zijn. Dit
blijft nog steeds de meest productieve,
niet woekerende variant.

Miscanthus
Wat betekent deze teelt momenteel
in Vlaanderen?
Miscanthus deed zijn echte intrede in
Vlaanderen rond de jaren 2000 en later.
Moeilijk bewerkbare percelen zoals
natte, moeilijk toegankelijke percelen
zijn de standplaats van miscanthus.
Over welke oppervlakte spreken we?
Volgens Statbel stond er in 2018 in België 250 ha.

Bestaat er al een keten voor?
Er waren grote verwachtingen voor het
miscanthusproduct maar de huidige
ketens zijn zeer lokaal waarbij het
product ook lokaal gebruikt wordt als
stalstrooisel, mulch, brandstof,
entmateriaal …
Wat moet er nog gebeuren?
Het miscanthusareaal kan nog uitgebreid worden, zeker op die percelen die
nu weinig benut zijn. Op de juiste percelen is het een heel interessant gewas.
Zit deze teelt er echt in, is het nog wat
wachten of is het onwaarschijnlijk dat
het doorbreekt?
Miscanthus is klaar voor toepassing
maar kan nog wat publiciteit gebruiken
om onderbenutte terreinen toch efficiënter te benutten. Ook in bufferstroken, perceelsranden, erosiebestrijding
zou miscanthus nog meer kunnen
betekenen. ->
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Hebben we aangepaste variëteiten?
Er zijn voldoende aangepaste variëteiten voorhanden. Verschillende
veredelingsfirma’s (waaronder
ILVO) zetten in op variëteiten die
een korter groeiseizoen nodig hebben. We kijken hiervoor voornamelijk naar landen uit de Donauregio,
waar al heel wat soja geteeld wordt.
Maar ook dichterbij, in onze buurlanden wordt er soja veredeld net
als in Frankrijk, Zwitserland,
Oostenrijk …

Bestaat er al een keten voor?
De keten om soja te verwerken is
hier al volledig uitgewerkt. De loten
die Vlaamse landbouwers aanbieden

26
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Zijn er aangepaste variëteiten?
Er is een veredelingsbedrijf in België en zaaizaad
is reeds commercieel beschikbaar, echter nog
geen grote hoeveelheden. Ook geïmporteerde
variëteiten kunnen mooie opbrengsten leveren.

Zit deze teelt er echt in, is het nog
wachten of is het onwaarschijnlijk
dat het doorbreekt?
De voordelen van soja zijn gekend,
zowel voor menselijke consumptie
als voor veevoeding. Het probleem
zit nog in de opschaling en een stabielere opbrengst om een positief
saldo creëren.

Bestaat er al een keten?
Een lokale keten moet nog gevormd worden,
maar alle schakels zijn aanwezig. Er zijn twee
opties: ofwel diepvries ofwel voor de versmarkt.
Diepvriesbedrijven verwerken reeds geïmporteerde edamame. Er is interesse vanuit deze
diepvriesbedrijven om lokaal te sourcen. Ook de
veiling toont interesse in lokale edamame.
Wat moet er nog gebeuren?
1. Teelt- en oogstoptimalisatie: de teelt verloopt quasi gelijk aan de teelt van droge soja.
Veredeling: de veredeling is reeds ver gevorderd, toch nog verbeteringen mogelijk om
opbrengstpotentieel te verhogen, alsook om
zaaizaadproductie te optimaliseren;
2. Ketenvorming: zaaizaadproducent, landbouwer, loonwerker en verwerkende industrie
moeten beter met elkaar in contact komen.
Kan deze teelt doorbreken?
Edamame kan zeker op kleine schaal doorbreken, op langere termijn kan het ook op grote
schaal indien op gebied van opbrengst, kwaliteit
en prijs de hier geproduceerde edamame concurrentieel wordt met ingevoerde.
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Wat moet er nog gebeuren?
De teelttechniek voor soja is gekend.
Het is bewezen dat het mogelijk is
om een mooie oogst te behalen. De
belangrijkste knelpunten zijn nu nog
dat de opbrengst onvoldoende hoog
is en het eiwitgehalte vaak te laag
om rendabel te zijn. Een voldoende
hoog eiwitgehalte is cruciaal voor
afzet in humane consumptie, het
saldo van soja als veevoeding is veel
lager. Het is dus vanzelfsprekend dat
akkerbouwers willen produceren
voor menselijke voeding. De veehouderij en dan vooral de zelfmengers
hebben zeker ook interesse, maar het
toasten dat nodig is om de antinutritionele factoren te doen dalen, is niet
beschikbaar voor kleinere loten.
Daarom heeft Inagro voor een
mobiele toaster gezorgd.

ht

Over welke oppervlakte spreken
we?
58 ha in 2019, 70 tot 80 ha in 2020
volgens de statistieken, maar het
proefproject Arvesta-Alpro spreekt
al over 100 ha.

Edamame is een vorm van soja waarbij de volledige peulen in jonge toestand worden geconsumeerd.

en

Wat betekent deze teelt momenteel
in Vlaanderen?
De teelt van soja zit momenteel nog
een in een pioniersfase. Er zijn verschillende landbouwers die hier al
mee aan de slag gaan, bijvoorbeeld
onder stimulans van het project van
Arvesta-Alpro of uit eigen initiatief.

Edamame

er

Soja

zijn echter vaak nog te klein en
bevatten te weinig eiwit, waardoor
de industrie er (nog) geen interesse
in heeft. Momenteel kijkt men
vooral naar kleinschaligere initiatieven. Daarnaast is er nog een varkenshouder die soja teelt in samenwerking met Inagro, om aan zijn
varkens te vervoederen. Het cruciale
hierbij is dat er een verwerkingsstap
nodig is, vooraleer het kan vervoederd worden. Door middel van verhitting of extrusie kan het gehalte
antinutritionele factoren verlaagd
worden, wat belangrijk is voor een
goede opname en vertering door de
dieren. Er zijn dus voldoende mogelijkheden, maar momenteel eerder
kleinschalig.
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Dossier

Quinoa

Kikkererwten
Kikkererwten zijn geliefd door consument en verwerkende industrie. In
2018 werd in België ongeveer 2100 ton
verwerkt en/of geconsumeerd.
Oppervlakte?
In 2020 zaaide en oogstte een landbouwer met succes een eerste perceel.
Ook hier en daar probeerden enkele
andere landbouwers reeds te starten
met deze nieuwe teelt.

Zit deze teelt er echt in, is het nog wat
wachten of is het onwaarschijnlijk dat
het doorbreekt?
Voedingsbedrijven en retail zien er een
markt in, de consument lust het en landbouwers zijn gretig om ermee te starten.
Zal het daarom vanzelf gaan? Absoluut
niet, en daarom was de krachtenbundeling van onderzoekers en pioniers, en
van de verschillende ketenpartijen
nodig.

rig

Geschikte rassen?
Op de proefvelden van ILVO en Inagro
was de opbrengst van rassen die veredeld werden in Frankrijk alvast veelbelovend.
Keten?
Nog te vormen maar alle schakels zijn
lokaal aanwezig.
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Wat moet er nog gebeuren?
De beschikbaarheid van zaaigoed voor
de landbouwers is een eerste belangrijk
punt. Daarnaast vraagt de voedingsindustrie om de kwaliteitseisen van quinoa te vertalen naar de praktijk.
Als laatste is er ook rentabiliteit. Indien
het voor boeren niet interessant is, telen
ze geen quinoa.
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Hebben we aangepaste variëteiten?
Al enkele jaren wordt quinoa in Vlaanderen geteeld. Landbouwers kunnen
tussen drie mogelijke pistes kiezen:
•Landbouwers kopen rassen aan op vrije
basis en vermarkten zelf hun product;
•Landbouwers kunnen contractteelt uitvoeren waarbij ze zelf rassen kopen en
hun product volgens contract verkopen;
•Of ze voeren contractteelt uit waarbij de
opkoper de zaden aanlevert van rassen
die zonder contract niet aangekocht
kunnen worden door landbouwers.
Sinds 2016 worden vergelijkende rassenproeven aangelegd op het ILVO. Bij de
verschillende rassen worden kwaliteitskenmerken beoordeeld zoals zaadkleur,
korrelgrootte, saponinegehalte en eiwitgehalte. Ook Inagro voert sinds 2015
verkennende rassenproeven en teelttechnische proeven uit in een biologi-

Bestaat er al een keten voor?
In Vlaanderen is er nog niet echt een
keten ontwikkeld. Nochtans zou samenwerking ervoor kunnen zorgen dat
bepaalde naoogstprocessen zoals drogen
en triëren beter en rendabeler zouden
kunnen gebeuren. In Wallonië is de
ketenopbouw reeds verder gevorderd,
wat meteen verklaart waarom er ten zuiden van de taalgrens circa 100 ha quinoa
groeit. Een aantal bedrijven biedt contracten aan boeren en zorgen meestal zelf
voor zaaizaad en de naoogstverwerking.

Bo

Wat betekent deze teelt momenteel
in Vlaanderen?
Quinoa veroverde zijn plaats in de
Vlaamse keuken en dat zie je in het winkelrek maar (nog) niet op onze velden.
Het areaal steeg in Vlaanderen van 26 ha
in 2019 naar bijna 32 ha dit jaar.
Het Vlaio-landbouwtraject ‘Quinoa
Lokaal’ pakt de obstakels in de teelt aan.
Om partners te vinden voor logistiek en
verwerking is een minimale schaalgrootte van de lokale teelt nodig.

nd

sche productiecontext.

© BART VLEESCHOUWERS

Wat moet er nog gebeuren?
Vooral de teeltoptimalisatie in heel het
traject.
Kan deze teelt doorbreken?
Op korte termijn zien we de teelt
wel zeer lokaal op kleine schaal doorbreken. ->
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Hebben we aangepaste
variëteiten?
Ja en nee. Er zijn variëteiten commercieel beschikbaar die niet
voor onze regio werden ontwikkeld die het hier toch vrij goed
doen. De verwachting is dat in
2021 of ten laatste 2022, twee
nieuwe rassen die speciaal voor
Noordwest-Europa veredeld werden, commercieel beschikbaar
komen.
Bestaat er al een keten voor?
Een keten is niet echt nodig vermits voedersorghum als kuilvoer
op het eigen bedrijf kan ingezet
worden.
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Wat betekenen deze teelten momenteel
in Vlaanderen?
Het is een kleine teelt met onzekerheid naar afzet. Er is
veel interesse zowel van landbouw als van mogelijke
afnemers, maar de tussenschakels oogst en verwerking
ontbreken. Toch zijn er nieuwe bedrijven in opstart die
deze rol in de nabije toekomst kunnen vervullen.

en

Oppervlakte?
In 2019 stond er in Vlaanderen 70,5 ha en in Wallonië
30,92 ha.
Hebben we aangepaste variëteiten?
Er is een rassenlijst beschikbaar waarin een kleine 70
rassen zijn opgenomen. Voor deze rassen is bewezen
dat het gehalte aan de hallucinogene tetrahydrocannabinol (THC) maximaal 0,2% bedraagt. Ondanks de
diversiteit tussen de rassen is er nog werk op veredelingsvlak voor optimale teelt in onze regio.
Bestaat er al een keten voor?
Zoals hierboven aangegeven is de keten langzaam
maar zeker vorm aan het krijgen.
Wat moet er nog gebeuren?
Een groot knelpunt bij de teelt van hennep is het oogsten van het gewas. Hennep is immers heel vezelig.
Ook het drogen van het olierijke hennepzaad vormt
een uitdaging.
Zit deze teelt er echt in, is het nog wat wachten of is
het onwaarschijnlijk dat het doorbreekt?
Hennep heeft potentieel in Vlaanderen, en bij uitbreiding in België. De ontwikkeling van een geschikte
oogstmachine zal een belangrijke rol spelen. Bij Inagro
start in samenwerking met UGent en HoGent in januari 2021 een project waarin het uitbouwen van een
lokale keten rond textielproductie uit hennepvezel
centraal staat.
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Zit deze teelt er echt in, is het nog
wat wachten of is het onwaarschijnlijk dat het doorbreekt?
Deze teelt heeft zeker potentieel
om door te breken. Er is duidelijk
interesse in veredeling voor onze
regio’s en omdat voedersorghum
op het eigen bedrijf gebruikt
wordt, is afzet geen probleem. De
droogtetolerantie moet nog verder beproefd worden. Bij Inagro
kijkt men na of sorghum iets kan
betekenen in de biologische landbouw, voornamelijk op het vlak
van mechanische onkruidbestrijding en opbouw van organische
stof in de bodem zou sorghum
misschien wel een aantal voordelen kunnen hebben. Verdere evaluatie van geschikte rassen en
uitwerken van geschikte teelttechniek zijn zeker nog nodig
voor de teelt kan doorbreken.
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Oppervlakte?
50 tot 100 ha (ruwe schatting,
53 ha in 2018)

ht

Wat betekent deze teelt
momenteel in Vlaanderen?
Het gaat bij ons specifiek om
voedersorghum. Sorghum voor
vergisting werd beproefd bij ILVO,
maar brak nooit echt door.
Graansorghum werd verkennend
onderzocht bij ILVO, maar de
resultaten waren weinig bemoedigend. Meer over sorghum lees
je op p. 32.

Hennep

er

Sorghum

Wat moet er nog gebeuren?
1. Informeren van de telers: landbouwers hebben soms de verkeerde indruk dat voedersorghum de droogtetolerante
kuilmais is van morgen. Hoewel sorghum inderdaad de
genetica heeft van meer droogtetolerantie dan mais, zal het
nooit mais één op één vervangen. Het is immers structuurrijker en minder verteerbaar.
2. Onkruidbestrijding: enkele
herbiciden, bekend uit de
maisteelt zijn ook toegelaten
in sorghum, maar een groter
gamma aan herbiciden zou
comfortabeler zijn.
3. Zaaitechniek: de zaaibedbereiding en zaaitechniek van sorghum moeten nog meer op
punt worden gesteld.
4. Betere rassen: we zijn op de
goede weg, maar hogere
opbrengsten en voederwaarden zijn toch echt nog wel
gewenst.

Bo
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Het gaat hier over de teelt van droog
geoogste bonen (bruine, berlotti-, nierbonen …) voor menselijke consumptie.
Oppervlakte?
Volgens Faostat werd in België in 2016,
2017 en 2018 jaarlijks ongeveer 120 ha
droge bonen geoogst.

bo

Bestaat er al een keten voor?
Voor de zaadolie nog niet. Non-foodtoepassingen zijn voornamelijk verven
en coatings. Er is veel interesse vanuit
de markt (6 bedrijven), in de eerste
plaats voor gebruik als vervanger van
tungolie. Mogelijke voedingstoepassingen zijn margarine, dressings en voedingssupplementen, maar daar staat de
wetgeving rond novel foods in de weg.
Voor de bloemolie bestaan er al ketens.
De goudsbloemolie wordt allang
gebruikt in allerlei cosmetische en farmaceutische producten.

Bonen

Aangepaste variëteiten?
Niet voor alle types. Voor nierbonen bijvoorbeeld zijn er weinig variëteiten
beschikbaar. Rassen komen vaak op suggestie van de verwerkende industrie.
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Wat betekent deze teelt momenteel
in Vlaanderen?
De dubbeldoelteelt van goudsbloem
bevindt zich voorlopig nog in de onderzoeksfase. In het project ‘Goudsbloem,
een gouden kans’ testen 10 landbouwers
de teelt in de praktijk en worden
bloemen gedroogd in de hopast van
hoptelers.
De zaden en bloemen die verkregen
worden bij de pioniers worden gebruikt
als stalen voor geïnteresseerde bedrijven voor verwerking.

Wat moet er nog gebeuren?
1. Onkruidbeheersing blijft een belangrijk aandachtspunt tijdens de teelt,
vooral tijdens de eerste 6 weken. Het
gewas groeit niet zo snel dicht. Voor
de dubbeldoelteelt van goudsbloem
zijn nog geen gewasbeschermingsmiddelen erkend;
2. Verder werken aan een performante
bloemoogstmachine;
3. Afrijping van de zaden bevorderen
door middel van aangepaste teelttechniek;
4. Naoogsttechnologie van de bloemen
en zaden verder op punt stellen;
5. Stalen van bloemen, zaden of olie uitdelen aan geïnteresseerde bedrijven
om zo de vermarkting op gang te
brengen.
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de ongelijkmatige afrijping van de
zaden, wat dorsen moeilijk maakt en
omdat dit zorgt voor een groene kleur
van de zaadolie die niet gewenst is.
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Over welke oppervlakte spreken we?
Enkele ha binnen het projectnetwerk.
Hier en daar kleine oppervlaktes voor
horecadoeleinden (eetbare bloemen) en
kleinschalige bedrijven die zelf natuurcosmetica maken.
Hebben we aangepaste variëteiten?
Rassenproeven met een tiental variëteiten tonen aan dat alle onderzochte variëteiten hier goed kunnen groeien.
Enkele vrije rassen zoals Orange beauty
en Lemon beauty geven de beste prestaties qua bloemopbrengst en een voldoende zaadopbrengst. Een knelpunt is

Zit deze teelt er echt in, is het nog
wachten of is het onwaarschijnlijk dat
het doorbreekt?
De teelt heeft zeker potentieel. De interesse is er zowel van landbouwers als
van de verwerkende industrie. Maar een
project van vier jaar is te kort om te
komen tot de uitrol van een volstrekt
nieuwe teelt. Het is pionierswerk.
Opschalen is alles. Daarmee hangt een
grotere kostenefficiëntie samen.

Bestaat er al een keten voor?
Voor bruine bonen is reeds een keten aanwezig. De teelt vindt voornamelijk plaats
in Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor zijn
bruine bonen geen opportuniteit voor
België.
Wat wel een opportuniteit is, is de teelt
van nierbonen. Ook andere droge bonen
zoals bijvoorbeeld berlottibonen worden
gevraagd. Deze markten zijn eerder niche,
maar nog niet lokaal ingevuld.
Wat moet er nog gebeuren?
Bronnen van zaaigoed definiëren, verspreiding van teeltkennis organiseren en
het vormen van lokale ketens.
Kan deze teelt doorbreken?
Zeker wel! Zowel kennis, schakels als
vraag zijn aanwezig. ->
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Dossier

Rubber
paardenbloem

geoptimaliseerd worden. Er is al
heel wat ervaring opgebouwd met
het voederen van veldbonen bij herkauwers, al dan niet in mengteelt
met graan onder de vorm van GPS
(geheleplantensilage), deegrijp
ingekuilde zaden en droog geoogste
zaden. Recent werd nog een proef
afgerond waarbij de voederwaarde
van getoaste veldbonen werd
geëvalueerd. De waarde van veldbonen voor varkens en pluimvee
wordt nu volop onderzocht. Hierbij
is het voornaamste aandachtspunt
de verwerking om de ANF te reduceren.
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Geschikte rassen?
Ja, want er is reeds veel veredelingswerk gebeurd (onder andere
door UGent).
Veel geschikte rassen voor herkauwers zijn beschikbaar zowel voor de
winterteelt als de zomerteelt. Voor
eenmagigen zijn de anti-nutritionele factoren (ANF) een aandachtspunt. De laatste jaren worden specifiek hiervoor ook zomerveldbonen
vergeleken.
Keten?
Voor humane consumptie is deze
nog niet gevormd, maar alle schakels zijn lokaal aanwezig en er is
interesse bij alle schakels.
Wat moet er nog gebeuren?
Ketenopbouw. Teeltkennis is al
aanwezig, maar de oogsttechniek
voor humane consumptie moet nog

Kan deze teelt doorbreken?
Indien de vraag van de verwerkende
industrie naar deze grondstof stijgt,
zeker. In de biologische melkveehouderij zijn veldbonen ondertussen sterk ingeburgerd, ze worden
veelal in mengteelt met triticale
geteeld. Door het toasten komt de
voederwaarde dichter in de buurt
van sojaproducten waardoor er
meer en meer beroep kan gedaan
op regionale eiwitbronnen.
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Bestaat er al een keten voor?
De industrie is geïnteresseerd en momenteel
wordt vanuit de bedrijfswereld gezocht naar
samenwerkingsverbanden om een extractielijn op
te zetten.
Wat moet er nog gebeuren?
Voornamelijk investeringen in zaadproductie, uitrol bij landbouwers en de bouw van een klein- of
grootschalige extractielijn.
Zit deze teelt er echt in, is het nog wat wachten of
is het onwaarschijnlijk dat het doorbreekt?
De teelt heeft zeker potentieel, maar eerder binnen 5 jaar.
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Oppervlakte?
Volgens Faostat werd in 2016 749
ha, in 2017 853 ha en in 2018 1072ha
droge veldbonen geoogst in België,
het merendeel voor diervoeder.
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Hebben we aangepaste variëteiten?
In rubberpaardenbloem is nog maar heel beperkt
veredeld. Rassen zijn in opbouw bij het veredelingsbedrijf Lion Flex. Belangrijkste veredelingsdoelen zijn een robuuste wortel met hoog rubbergehalte, goede kiemkracht en groeikracht.
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Veldbonen

30

Over welke oppervlakte spreken we?
In het drive4EU-project ging het in Nederland en
Vlaanderen samen over 5 ha. Lion Flex teelde in
2020 10 ha in Nederland.
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Wat betekent deze teelt momenteel
in Vlaanderen?
De teelt van de rubberpaardenbloem moet nog
uitgerold worden. Momenteel wordt de teelt van
rubberpaardenbloem op grotere schaal uitgerold
in Nederland en kijkt men ook naar een areaal in
België.

Ja/

bo
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Heb ik voldoende informatie
over de nieuwe teelt?

en

Kan ik gemakkelijk aan informatie
geraken?
Ben ik bereid om een eventuele
mislukking te aanvaarden?

er

Zijn mijn gronden geschikt
voor de teelt?

Heb ik bijkomend irrigatiewater nodig?
Kan ik alle teelthandelingen doen met
mijn eigen bestaand materiaal?

Bo

Het is altijd interessant om eens
rond te kijken en na te gaan of er
niets nieuws is dat je op je bedrijf
kan uitproberen.
In de vakpers worden heel wat
nieuwe dingen voorgesteld, net als
tijdens demodagen op de proefcentra. Het zou natuurlijk fijn zijn als
daar zaken tussen zouden zitten
waarmee je betere resultaten haalt
dan met de klassieke teelten. Maar
als je dan je oog hebt laten vallen op een bepaalde teelt, komen
natuurlijk de vragen, veel vragen.
Hoe begin ik ermee? Waar vind ik
informatie?
Hoe verkoop ik nadien mijn product? De vraag stellen is één ding,
ze beantwoorden is vaak niet zo
eenvoudig. In deze checklist kan je
voor jezelf nagaan of het voor jou
realistisch is om met een nieuwe
teelt te starten.
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Starten met een nieuwe teelt
is niet altijd simpel

Moet ik een loonwerker inschakelen
voor bepaalde taken?
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Kan ik aan zaaizaad of plantmateriaal
geraken?
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Gebruik zeker
deze checklist
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Als je overweegt om met een
nieuwe teelt te beginnen, overloop
dan even deze lijst om na te gaan
of het kan lukken op jouw bedrijf.

Heb ik de afzetmogelijkheden
goed bekeken?
Leent de teelt zich tot thuisverkoop of
verkoop in de korte keten?
Heb ik een afzetcontract?
Moet ik het product zelf stockeren?
Heb ik daar de ruimte voor?
Is er een risico voor de omgeving of
mijn eigen perceel (uitzaai, opslag,
nieuwe ziekten en/of plagen)?
Kan ik op termijn vlot uitbreiden met
deze teelt, gesteld dat ze zou lukken?

Werkten mee aan dit artikel: Evi Mathyssen, Mieke Vandermersch en Wim Fobelets (Praktijkpunt Landbouw); Bram Vervisch, Luk
Sobry, Joran Barbry, Veronique De Mey en Sophie Waegebaert (Inagro); Donald Dekeyser, Gerda Cnops, Hilde Muylle, Jana Baeyens,
Joke Pannecoucque, Thijs Vanden Nest en Greet Tavernier (ILVO) en Bart Vleeschouwers
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Is sorghum een antwoord
op de droogte?

py

De grote droogteperiodes en opeenvolgende hittegolven zetten veel
veehouders aan het denken over hoe ze meer zekerheid kunnen
inbouwen in hun voederwinning. Sommigen kijken in de richting van
sorghum. Thijs Vanden Nest en Joke Pannecoucque van ILVO zien er
potentieel in, maar zien ook de noodzaak om de teelttechniek nog meer
op punt te stellen.

co

Patrick Dieleman

D

e voedersorghum, waarmee
ILVO werkt, is een kruising
tussen soedangras (Sorghum
sudanese) en de sorghum die onder
meer in Afrika als graangewas geteeld
wordt (Sorghum bicolor). “Die kruising
combineert het potentieel voor een
groot volume aan vezelrijke biomassa
van het soedangras met de hogere zetmeelinhoud van de graansorghum”,

32

Boer&Tuinder • 5 november 2020

vertelt Thijs. “We hadden vroeger
onderzoek met meer vezelrijke sorghumtypes voor biomassaproductie. In
Duitsland teelt men dat nog voor vergisting. Maar die rassen zijn niet interessant voor ons, omdat ze niet voldoende voederwaarde hebben. Aan de
andere kant heb je graansorghum. Daar
groeit de interesse bij ons de laatste
jaren wat meer voor, omdat het gluten-

vrij is. Maar we merken dat verwerkende bedrijven die in het zuiden
halen. Er is momenteel weinig interesse in lokaal geteelde graansorghum.”

Sorghum is geen mais
“De landbouwers die aan sorghum
denken als alternatief, dreigen de fout
te maken die iedereen maakt, ook wij
in het begin”, stelt Thijs. “Die plant lijkt
misschien wel wat op mais, maar ze
behoort tot een ander geslacht binnen
de grassenfamilie.” Joke vult aan dat je
niet zomaar mais kan vervangen door
sorghum. “Het is een totaal andere
plant, die een heel andere teelttechniek
vereist. Als je sorghum teelt zoals mais,
zal je nooit een goede opbrengst realiseren. Je kan het aandeel mais in je
rantsoen ook niet zomaar vervangen

Dossier
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Andere teelttechniek

bo

Het verschil in teelttechniek met mais
begint al bij het zaaien. “Een sorghumzaadje is ongeveer zo groot als een tarwekorrel. Je kan dus niet zomaar je
maiszaaimachine gebruiken. Maiszaad
kan vrij veel verdragen. Je kan perfect
variëren tussen 4 en 8 cm diep, een
kluitig zaaibed aanleggen en het mag
vrij droog zijn, zolang er wat zon en
vocht zijn, zal die maisplant vertrekken.
Bij sorghum is dat veel delicater: je
mag niet dieper dan 4 cm zaaien en
moet voldoende aandrukken. Je zou
met een bietenzaaier kunnen werken,
maar dan moeten de schijven aangepast worden. Je moet tussen de 210.000
en de 270.000 zaden per ha zaaien.”
Doorgaans wordt gezaaid op 50 cm,
maar dat kan ook op 70. Je kan zaaien
vanaf 15 mei (en liefst ook niet veel
later).
Wat de plagen betreft, is sorghum geen
gastheer voor de maiswortelboorder
(de kever Diabrotica virgifera virgifera)
maar wel voor de maisstengelboorder
(Ostrinia nubilalis). Toch zal er niet snel
schade optreden, omdat die vlinder
meer aangetrokken wordt door mais.
“Heel positief is dat je met sorghum de
jaarlijks terugkerende cyclus doorbreekt in je rotatie”, oppert Joke. “We
kunnen het niet claimen, want we hebben er zelf nog geen onderzoek rond
gedaan, maar sorghum zou door het
doorbreken van de cyclus ook een
positief effect hebben op de aaltjesbesmetting in de bodem.”
Thijs waarschuwt om voor de onkruidbestrijding niet zomaar het schema
voor mais over te nemen. “Je riskeert
dat je de sorghum doodspuit.” Er zijn
middelen toegelaten in België (zie
fytoweb, middelen op basis van sulco- ->

en

Wat moet er nog verbeteren?

Thijs verwacht dat het rassenaanbod
de komende jaren een sprong vooruit
zal maken. “Enkele oudere rassen lopen
al jaren mee in onze rassenproeven als
referentie, maar dat zijn niet de rassen
waarvan we vinden dat we ze hier
moeten telen. Er lopen nu veredelingsprogramma’s waaruit we binnen de
twee jaar rassen voor onze regio op de
markt verwachten. Dat zijn kruisingen
die zoeken naar een optimale combinatie tussen zetmeelgehalte en biomassa-opbrengst. Er is nog wat werk
aan de koudetolerantie om vroeger te
kunnen zaaien. Een ander aspect is de
gelijkheid van afrijping. Sorghum stoelt
uit zoals graan. Wat verschil in ontwikkeling van die stoelen maakt dat de
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Thijs refereert naar Engels raaigras, en
de eerste snede Italiaans raaigras als
‘het sportpaard van ruwvoeder voor
eiwit’. “Mais heeft diezelfde rol voor
zetmeel en energie. Maar we denken
daar vaak te positief over. De voorbije
jaren vielen die opbrengsten soms
serieus tegen en waren de VEM- en
DVE-waarde niet wat ze moeten zijn.
We moeten enge rotaties met gras en
mais doorbreken om meer veerkrachtige rotaties te krijgen. We moeten het
misschien ook wel aandurven om er
gewassen bij te steken die niet dat
sportpaard zijn, maar die wel zorgen
dat we ruwvoeder hebben op het
moment dat de andere gewassen het
niet doen. Het overgrote deel van de
zandgronden is niet geschikt voor
luzerne en het heeft een lagere VEMwaarde dan gras. Maar waar je ze kan
telen zal luzerne er wel staan bij grote
droogte en je zal kunnen maaien op
een moment dat je grasgroei stilligt.
Luzerne maakt je bodem ook veerkrachtiger. Ook dat wordt belangrijker
bij droogte. Een brandverzekering kost
geld, maar op de dag dat je huis
afbrandt ben je blij dat je ze hebt. We
weten dat ook sorghum in vergelijking
met mais veel beter met droogte
omgaat. Het heeft per kg droge stof een
kwart minder water nodig, komt toe
met minder stikstof en is bovendien in
staat om de bloei enkele dagen uit te
stellen, wanneer de omstandigheden
niet optimaal zijn. Sowieso komt sorghum enkele dagen later in bloei dan
mais en krijg je meer spreiding van het
risico. Maar de bewering dat ons probleem met de droogte opgelost is als
we sorghum telen in plaats van mais

afrijping niet gelijkmatig is. Veredelaars kunnen werken aan rassen met
meerdere stoelen die toch gelijkmatig
afrijpen ofwel aan rassen die maar één
of twee stoelen vormen, en die bijgevolg dikker worden gezaaid.”
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Meer zekerheid

klopt helemaal niet.”
Zowel Joke al Thijs zijn formeel: sorghum is geen oplossing wanneer de
bodem na een eerste snede gras te
droog is om nog een kans op slagen te
hebben met mais. “Het is ook geen
oplossing wanneer het al te laat is om
nog mais te zaaien, of voor een heel
droogtegevoelig perceel waar niets
anders lukt. Nee, alsjeblieft, teel dat
gewas zoals het moet, en dan kan het
een waardevolle aanvulling zijn voor
je rantsoen. Denk niet dat het een
wonder-oplapmiddel is, voor als je
mais tegenvalt.”

Bo

door hetzelfde aandeel sorghum. Het
heeft een andere voederwaarde. Onze
boodschap is dat sorghum een waardevol gewas is om te onderzoeken. Het
kan belangrijk worden in het rantsoen,
maar aanzie het alsjeblieft niet als een
één op één vervanger van mais.”

“Aanzie sorghum niet als een één op
één vervanger van mais”, waarschuwt Joke Pannecoucque.
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Het oogstvenster ligt iets lager dan dat
van mais: 28-32% droge stof. “Als er
kneusrollen op de hakselaar zitten,
raadt men vanuit Nederland aan om
die wat dichter te zetten om de kleinere
korrels voldoende te pletten”, vertelt
Thijs. “Maar van de landbouwers die
het probeerden, krijgen we de reactie
dat ze daar niet veel voordelen van
zien. Het inkuilen lukt probleemloos. Je
hebt iets meer stengel, maar je gaat ook
al hakselen bij een iets lager drogestofgehalte om een goed inkuilbaar product te hebben.”
Over de voederwaarde kan Thijs maar
partiële informatie geven. “Omdat er
geen in vivo-voederproeven van zijn,
kan je er eigenlijk geen VEM-, DVE- of
OEB-waarden op kleven. Daarom
moeten we ons baseren op een chemische analyse in het labo, die ons de
verteerbaarheidscoëfficiënt en de
gehaltes aan ruw eiwit en zetmeel
geeft. Dat is heel handige informatie,
maar de landbouwers zijn gewoon om
te rekenen met VEM en DVE.”
Joke is ervan overtuigd dat die voederproeven er zullen komen. “Maar eerst
moeten we ervoor zorgen dat de teelttechniek op punt staat. We moeten de
landbouwers daarin begeleiden en zo
zorgen dat ze geen ontgoocheling oplopen. Dit is een potentieel waardevolle
teelt, die niet mag geblokkeerd worden
omdat we niet de juiste teelttechniek
toepassen.” n
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erop afstemmen, en dat is zeker niet
één op één met mais.”
Thijs vergelijkt de rol van sorghum met
die van voederbieten. “Die zijn aanvullend in een rantsoen, en vormen zeker
niet de basis. Je ziet ze niet op alle
bedrijven omdat ze arbeidsintensief
zijn of wegens problemen met rhizoctonia. We hebben hier op percelen waar
we problemen hebben met voederbieten nog nooit rhizoctonia vastgesteld
bij sorghum. Ik wil niet zeggen dat je de
voederbieten moet buitengooien, maar
als je de rotatie wil doorbreken kan sorghum een oplossing zijn als derde teelt.
Vergeet ook niet dat mais een heel zetmeelrijk product is, waardoor we er
soms stro moeten aan toevoegen om
voldoende structuur te hebben.
Sorghum is een structuurrijker product
en het levert melk op, stro niet.”
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trion, S-metolachloor en pendimethalin). Thijs noemde de naam van een
herbicide dat in Nederland al erkend is
voor sorghum. In hun onderzoeksproject willen ze dat middel zeker beproeven met het oog op een uitbreiding van
de erkenning bij ons. “In Nederland
gaat men standaard uit van een combinatie met mechanische onkruidbestrijding. Wij haalden altijd al een goed
resultaat met een combinatie van
bodemherbiciden vlak na het zaaien.
Anderzijds heb ik dit voorjaar plekken
gezien waar ik vreesde dat we de planten gingen kwijtspelen. In onze proef is
dat gelukkig in orde gekomen. We merken rasverschillen in tolerantie, wat
logisch is omdat sorghumrassen qua
genetica veel verder uit elkaar liggen
dan maisrassen.”

er

In de rassenproef van ILVO bemerk je zowel heel hoge soedangrastypes,
lage graantypes als tussentypes.

Voederwaarde
Joke herhaalt dat sorghum een totaal
ander product is dan mais. “De verteerbaarheid en het zetmeelgehalte zijn
lager. Maar eigenlijk moeten we de
vergelijking niet op die manier maken.
Je hebt een ander gewas met een heel
hoog opbrengstpotentieel en met een
bepaalde voederwaarde, dat zeker een
plaats kan innemen in het rantsoen.
Maar je moet de andere componenten
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Meer weten? Het ILVO bundelde
heel wat teelfiches op haar website
www.ilvo.vlaanderen.be.

Opbrengst
Joke vertelt dat de opbrengst heel sterk
kan variëren. “In 2018 zaten we op een
droogtegevoelige zandgrond, waarop de
mais 9 tot 10 ton droge stof/ha opbracht
en de sorghum op hetzelfde niveau zat.
In 2019 zaten we op een beter perceel,
waar de mais 21-22 ton droge stof/ha
haalde. De sorghum haalde daar naargelang het ras 14 tot 17 ton.”

Thijs Vanden Nest:

“We moeten enge
rotaties met gras en
mais doorbreken om
meer veerkrachtige
rotaties te krijgen.”

