Experiment uit eind jaren ‘90 is twintig jaar
later opnieuw (of nog steeds?) actueel

20
jaar
later

Jaap van Bruchem is
indertijd zeker gehoord
door veehouders en
mede dankzij zijn
vaak inspirerende en
confronterende verhalen
zijn velen eiwitarmer en
structuurrijker gaan voeren.
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et zijn inspirerende voorbeeld heeft Jaap
van Bruchem bijgedragen aan de vermindering van de ammoniakemissie in de afgelopen 20 jaar. Overigens is lang niet iedereen zover
gegaan als hij: één grootvee-eenheid per ha voeder- en
voedselgewassen, 100 procent dekking van DVE behoefte, 15 procent ruw eiwit, een onbestendig eiwitbalans (OEB) van nul, tweemaal zoveel structuur als
indertijd aanbevolen en met tarwe- of triticalesilage
in plaats van maïssilage. In het weideseizoen lukte het
hem overigens ook niet het hoge eiwitgehalte van de
grasklaver te compenseren. Niet iedereen had trouwens zijn voerspoor kunnen volgen, want Jaap voegde
behalve stro ook grote hoeveelheden bierbostel en
bietenpulp aan het voer toe en daarvoor consumeren
we niet voldoende suiker en bier per liter melk. Zeker
binnen de biologische landbouw is vooralsnog nauwe-
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lijks bierbostel en bietenpulp beschikbaar en is klaver
veelal hard nodig om de productie op peil te houden.
Het experiment op de A.P. Minderhoudhoeve
(APM) geeft antwoorden op vragen, die momenteel
leven rond de transitie naar een kringlooplandbouw.
Ook biologische melkveehouders kunnen er nog van
leren en proberen eiwitarmer te voeren in het (latere) weideseizoen door bij te voeren met tarwe- of
triticalesilage of door te sturen naar een botanische
samenstelling van zo’n 50 procent grassen, 30 procent
klaver en 20 procent kruiden als smalle weegbree. En
daarnaast door het mengsel wat langer te laten worden
voor het afgeweid wordt. De aanbeveling van Jaap om
in te kuilen gras(klaver) later te maaien was vooral
bedoeld voor gangbare melkveehouders, die hun fors
bemeste gras vaak in een fysiologisch erg jong staoktober – 2020 | EKOLAND

Onderzoek

JAAR

‘Experiment
van toen geeft
antwoorden op
vragen rond de
transitie naar
kringlooplandbouw.’

dium maaiden, met als gevolg: erg hoge eiwitgehaltes
en weinig structuur. Biologisch geteelde grasklaver is
sowieso meestal ‘ouder’ bij het maaien, want vooral
de eerste snede wordt minder opgejaagd . Bij nog later
maaien worden energie- en eiwitgehaltes vaak erg
laag, terwijl aanvulling van het rantsoen voor biologische melkveehouders veel duurder is dan voor hun
gangbare collega’s.
Jaap werkte in de context van het geïntegreerde bedrijf van de APM. Dat was zo vorm gegeven dat het
wat betreft keuze van de voedselgewassen en de melkproductie per ha landbouwgrond min of meer representatief was voor de Nederlandse landbouw indertijd.
Zo stond het bedrijf model voor een grondgebonden
melkveehouderij (inclusief samenwerking met akkerbouwbedrijven). De stikstofverliezen werden stap voor
stap verminderd zonder dat de hoge gewasproducties
terugliepen, terwijl de melkproductie zelfs steeg. Het
melkvee zette gemiddeld over de hele periode 27 procent van het aangeboden eiwit om in melkeiwit, in
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het weideseizoen minder en in het stalseizoen meer.
Uit de mest vervloog 16 kg NH3-N/ha, duidelijk lager
dan de 60 kg NH3-N die in Nederland in 2018 per ha
landbouwgrond de lucht inging. Ook spoelde weinig
nitraat uit (15 kg nitraat-N/ha onder het hele bedrijf
en 5 kg nitraat-N/ha onder grasklaver). De hoeveelheid organische stikstof in de bodem liep elk jaar met
89 kg N/ha op, met de jaren werd het stikstofleverend
vermogen van de grond groter.
De proef werd afgebroken, maar met de verworven inzichten was een nog hogere efficiëntie van het gebruik
van extern aangevoerde stikstof mogelijk geweest
door de uitspoeling van stikstof na het scheuren van
de grasklaver te beperken en door nog minder kunstmeststikstof te gebruiken. Iedereen die wil gaan voor
kringlooplandbouw zou het artikel over het hele experiment moeten lezen (zie onderstaande link of google
op Lantinga Boele Rabbinge)
ir Gerard Oomen is voormalig docent Biologische Bedrijfssystemen WUR
ir Jan de Wit is onderzoeker, coach en ketenbegeleider natuurlijke landbouw
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573521413000201#fig0020
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