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Het klimaat verandert zienderogen. Voor de landbouw leidt die snelle
verandering meer en meer tot problemen. Zo is zomerdroogte en win
terregen veel uitgesprokener geworden. Daardoor wordt de teelt van
een aantal gewassen stilaan problematisch, zeker als er onvoldoende
beregeningswater ter beschikking is zoals de laatste jaren meermaals
het geval was. In de winter zorgt de soms overvloedige regen dan weer
voor een groter risico op erosie met alle problemen van dien. Een van
de mogelijke oplossingen zou kunnen zijn om van een aantal gewas
sen een meer permanente vorm te gaan telen. We denken dan aan
meerjarig graan, mais en oliegewassen die meerdere jaren na elkaar
op dezelfde plek kunnen blijven staan. In dit dossier brengen we deze
ontwikkeling onder de aandacht.
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ook bij ons?
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Een permanente teelt is de teelt van een gewas dat langer dan één jaar
op dezelfde plek blijft staan. Van oudsher hebben we erg veel
permanente teelten of zeg maar permanente gewassen: fruitbomen en
-struiken, grasland, luzerne of bepaalde kruiden. Maar ook gewassen
zoals miscanthus en hop of groenten zoals asperges kunnen we als
permanent beschouwen. Het is dus geen ongewoon verschijnsel in de
landbouw. Maar de belangrijkste teelten die we wereldwijd cultiveren
zijn toch bijna altijd eenjarige teelten.
Bart Vleeschouwers
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l onze graangewassen (tarwe,
gerst, rogge, rijst, mais) zijn
eenjarigen, net als onze hak
vruchten zoals aardappelen of suiker
bieten. Het feit dat we bepaalde gewas
sen vóór de winter uitzaaien, doet daar
niets aan af. Ze worden immers binnen
één volledig groeiseizoen gezaaid en
geoogst. Ook zijn er nogal wat oliege
wassen die voorlopig alleen in eenja
rige vorm worden geteeld. Hier en daar
doen onderzoekers pogingen om som
mige van deze eenjarigen te kweken in
een vorm die meerdere jaren kan mee
gaan. Daarvoor zijn heel wat argumen
ten te vinden.

© SHUTTERSTOCK.COM

Voordelen van permanente
gewassen
Aangezien wereldwijd het klimaat aan
een ongezien tempo aan het verande
ren is, wordt het steeds belangrijker om
voedingsgewassen beschikbaar te heb
ben die beter bestand zijn tegen de

extremen van het klimaat. In ons land
konden we nu al enkele zomers op rij
ervaren dat hitte en droogte nieuwe
fenomenen zijn waarmee we moeten
leren omgaan. Daarvoor kunnen we
zoeken naar variëteiten die bestand
zijn tegen deze omstandigheden. Den
ken we maar aan sorghum in de plaats
van mais.
Tegelijk zijn overal ter wereld onder
zoeksinstellingen bezig met de zoek
tocht naar variëteiten van de bekende
gewassen die meerdere jaren kunnen
blijven staan. Zo heeft men al een
graansoort ontwikkeld (vertrekkende
van een doorlevende grassoort) die
verschillende jaren kan opbrengen,
maar ook van mais en rijst zijn er al
doorlevende rassen ontwikkeld. We
komen hier verder nog op terug. Deze
gewassen onderscheiden zich van de
eenjarige variëteiten omdat ze bijvoor
beeld een veel uitgebreider en dieper
wortelstelsel ontwikkelen. Dat stelt ze ->
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Silphium is een doorlevende plant van
de familie van de zonnebloem die als
grondstof voor vergisting meer en
meer gebruikt wordt ter vervanging
van mais. Hij kan gemakkelijk 20 jaar
ter plaatse blijven. Het is tegelijk een
interessante bijenplant.
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Miscanthus heeft vele nuttige toepassingen:
brandstof, mulch, strooisel in stallen ... Het blijft
minstens 20 jaar op dezelfde plaats.

van permanente gewassen wijzen ook
op het risico van het inslepen van
nieuwe onkruiden als de permanente
gewassen woekeraars zouden blijken te
zijn. Gewassen met sterke overblij
vende wortelstokken zouden zo grote
problemen kunnen veroorzaken.
Het belangrijkste argument tegen deze
nieuwe ontwikkeling is echter van zui
ver economische aard: de opbrengst
van deze gewassen ligt (voorlopig) een
heel stuk lager dan die van de klassieke
teelten.
Dat kan deels verklaard worden door
dat permanente gewassen meer ener
gie steken in het ontwikkelen van hun
wortelgestel, wat ten nadele is van de
zaadvorming. Aan de andere kant moet
wel gezegd dat in de klassieke inten
sieve landbouw de topopbrengsten
alleen maar kunnen worden behaald
door een hoge toediening van voe
dingsstoffen, waardoor een uitgebreid
wortelstelsel niet echt noodzakelijk is.
Droogte kan dan wel rampzalige gevol
gen hebben …
Een andere reden voor de mindere
opbrengst is ook dat de opbrengst niet
constant is bij de meeste overblijvende
gewasvariëteiten. Zo zal bij perma
nente granen de opbrengst snel stijgen
van jaar één naar jaar twee, maar
nadien weer snel afnemen. Het kan dus
nodig zijn om dan na drie of maximaal
vier jaar opnieuw te beginnen. Intus
sen heb je wel gedurende vier jaar kun
nen besparen op grondbewerking of
onkruidbestrijding en is de kwaliteit
van de bodem gevoelig verbeterd.

bo

Ook voor de boer zijn er (economische)
voordelen. Zo verminderen meerjarige
teelten de energiebehoefte doordat er
minder werkgangen nodig zijn. Voorts
verbetert ook de bodemkwaliteit door
de hogere gehalten aan organische stof
waardoor ook het bodemleven rijker en
gevarieerder wordt.

Bo

in staat om van veel grotere diepte
water en voedingsstoffen op te halen.
Daardoor gaan er bijvoorbeeld minder
voedingsstoffen verloren door uitspoe
ling, iets wat in onze streken niet
onbelangrijk is. Bijkomend effect is ook
dat de stoppel behouden blijft na de
oogst (vaak is er nog een zekere her
groei voor de winter), waardoor er in
de winter minder risico op erosie is.
Het uitgebreide wortelstelsel heeft
trouwens ook een positief effect op het
erosierisico. Doordat de planten in het
voorjaar sneller kunnen uitlopen en
dichtgroeien, is ook onkruid gemakke
lijker te controleren.
In een regio waar het organischestof
gehalte van de landbouwpercelen
afneemt, kan een permanente teelt
ervoor zorgen dat dit cijfer terug
omhoog gaat. Het is allang bekend dat
onder grasland de organische stof sterk
toeneemt, bij permanente gewassen
stelt men hetzelfde vast. Ook mooi
meegenomen is het effect van perma
nente gewassen op de biodiversiteit.
Doordat de gewassen niet elk jaar ver
anderen, krijgen allerlei diersoorten
meer kansen om zich te vestigen.

Elk voordeel heeft zijn nadeel
Of was het andersom? In ieder geval
zijn er aan permanente teelten ook
nadelen verbonden waar men zeker
rekening mee moet houden. Als een
teelt langer op dezelfde plaats blijft
staan, moet je bijvoorbeeld rekening
houden met het risico op een hogere
ziektedruk. Aaltjes, schimmels, bacte
riën en virussen krijgen bij een perma
nente teelt immers langer de kans om
zich te vermenigvuldigen en uit te brei
den. Het wordt daarom erg belangrijk
om bij het ontwikkelen van perma
nente vormen van onze klassieke teel
ten ook zo veel mogelijk ziekteresis
tentie in te selecteren. Tegenstanders

Uitdagingen
Zonder te willen pleiten voor het mas
saal invoeren van deze permanente
gewassen, lijkt het toch wel interessant
om in dit domein verder onderzoek te
doen omwille van de vele potentiële
voordelen. Dat vraagt bij onderzoekers
een openheid naar nieuwe mogelijkhe
den, maar ook subsidiërende overhe
den moeten hiervoor ruimte scheppen.
Ook een aantal wetgevende belemme
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Agroforestry is een toepassing van permacultuur die meer en meer
ingang begint te vinden.
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Enkele principes
van permacultuur

Bo

Een vorm van permanente landbouw is zeker de permanente cultuur of
permacultuur. We komen dan wel bij wat men in klassieke
landbouwmiddens zal omschrijven als alternatieve vormen van
landbouw. Meestal zijn de voorbeelden van permacultuur ook relatief
kleinschalig, maar dat kan net interessant zijn in uitbatingen die
werken volgens het CSA-principe (community supported agriculture) of
gemeenschapsondersteunde landbouw. Ook vanuit de bioteelt is er
belangstelling voor de principes van permacultuur.
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ringen moeten dringend worden opge
lost, zoals het feitelijk verbod op de
teelt van genetisch gemodificeerde
gewassen. Als men zeer snel wil slagen
in de ontwikkeling van goede perma
nente gewassen, dan moet de moge
lijkheid bestaan om met de moderne
technologie wilde genen van verwante
gewassen in te planten in klassieke
variëteiten om de gewenste eigen
schappen snel te kunnen inkruisen. Op
de natuurlijke manier zou dit vele jaren
langer duren. Deze bekommernis geldt
natuurlijk even goed voor het selectie
werk bij alle gewassen, permanent of
niet.
Verder zal het ook belangrijk zijn om
landbouwers te overtuigen dat het nut
tig kan zijn om permanente teelten te
proberen. Op erosie- of droogtegevoe
lige percelen zou dit nuttig kunnen zijn.
Maar ook als men met percelen kampt
met een te laag gehalte aan organische
stof zou een landbouwer met dit soort
gewassen een opbrengst aan klassieke
producten kunnen hebben en tegelijk
zijn percelen weer gezond maken. Dit
zal allicht makkelijker en goedkoper
gaan dan bijvoorbeeld gedurende
meerdere jaren massaal houtsnippers
of compost op te voeren. Met perma
nente gewassen zal de boer in ieder
geval meer mogelijkheden hebben om
zijn problemen aan te pakken.
Misschien komt er over enkele jaren
een Europese regeling waardoor men
vergoed kan worden als men koolstof
stockeert in de bodem. Dan wordt het
natuurlijk nog interessanter om aan
die organische stof in de bodem te
werken. n

Meerjarige teelten
verminderen de
energiebehoefte
doordat er minder
werkgangen nodig zijn.

Bart Vleeschouwers

H

et principe van permacultuur
is zo oud als de landbouw zelf,
maar in zijn huidige vorm is
de term ontstaan in Tasmanië, een
eiland dat bij Australië hoort. In 1978
schreven Bill Mollison en David Holm
gren een boek over permacultuur
waarin ze de principes van deze werk
wijze uitvoering beschreven. Hun
motivatie was in de eerste plaats een
reactie op de industriële landbouwme
thodes waarbij bodem, plant en dier
helemaal ondergeschikt worden
gemaakt aan kortetermijngewin en
winstmaximalisatie. Permacultuur is
dan ook ruimer dan alleen maar een
landbouwmethode, het is een manier
van leven, werken en wonen.

Het is niet verwonderlijk dat er vanuit
de landbouwwereld heel wat reacties
kwamen op de filosofie van beide
auteurs. Het zou allemaal te zweverig
en pseudowetenschappelijk zijn. Dit is
op zich wel te begrijpen, maar aan de
andere kant zijn er heel wat ideeën uit
de permacultuur die intussen ingang
gevonden hebben in de gangbare land
bouw of die meer aandacht verdienen.

Voorbeelden
Er zijn heel wat voorbeelden van dit
soort permanente toepassingen. Agro
forestry, de teelt van bomen en/of
struiken tussen percelen met gewone
landbouwteelten, is een vorm van per
manente landbouw omdat de bomen ->
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Telen met de natuur en
zo min mogelijk tegen
de natuur in.

Met de natuur werken

Bij permacultuur zal men proberen om
zo veel mogelijk te telen in samenwer
king met de natuur en zo min mogelijk
tegen de natuur in. Vandaar het werken
in ‘lagen’, van de boomlaag over de
struiklaag, de kruidenlaag en de strooi
sellaag en tenslotte de wortellaag.
Door een evenwicht te vormen tussen
al deze lagen zou de voedselproductie
veel duurzamer worden. Een groot
nadeel van deze manier van werken is
natuurlijk dat de opbrengst fors onder
druk kan komen, wat op globaal vlak
tot problemen kan leiden inzake voed
selvoorziening. Maar voor kleinscha
lige toepassingen kan dit zeker interes
sante voordelen opleveren.
Het moet natuurlijk allemaal niet zo
extreem zuiver in de leer zijn. Ook
gedeeltelijke toepassingen kunnen al
een duurzaamheidswinst opleveren

ste jaren steeds meer aan belangstel
ling wint, is bijvoorbeeld de mengteelt.
Dit is op zich niet nieuw, maar ze wor
den wel meer en meer toegepast. Voor
beelden van interessante mengteelten
zijn bijvoorbeeld erwten of linzen en
oliegewassen zoals huttentut. Deze
kunnen gemakkelijk samen geoogst
worden en daarna zonder moeite uit
elkaar gezeefd. Het voordeel is dat
de huttentut de erwten of de linzen
rechthoudt en dat deze door de stik
stoffixerende bacteriën in hun wortel
knobbeltjes stikstof ter beschikking
kunnen stellen van de granen of de
oliehoudende gewassen.
Een andere interessante mengcultuur
is het samen planten van mais en klim
bonen. De mais steunt de bonen, deze
leveren als vlinderbloemige een deel
van de stikstofbehoefte van de mais en
als hij gehakseld wordt krijgt men een
product met een hoger eiwitgehalte.
Het gaat hier dan wel niet om perma
nente gewassen maar voor de bodem
zal dit sowieso een opsteker zijn.

bo

zoals bijvoorbeeld al voldoende aange
toond is bij agroforestry.
Een ander principe van permacultuur
is dat men moet proberen om afval te
vermijden. Alhoewel de landbouw in
het verleden altijd de kampioen van de
recyclage is geweest, stellen we toch
vast dat de laatste jaren op heel wat
bedrijven afvalstromen ontstaan zijn
die niet meer op het eigen bedrijf ver
werkt kunnen worden.
In de industrie heeft men nu ook al een
aantal jaren principes ingevoerd om
afval te voorkomen of om toch min
stens bij het ontwerpen van een pro
duct meteen ook na te gaan hoe dat
product op het einde van zijn leven
terug in circulatie kan komen door
recyclage of hergebruik. Hier spreekt
men dan van ‘cradle to cradle’. Van de
wieg naar de wieg, of elk eindproduct
is het beginproduct van een ander.

Bo

een bijkomende laag vormen die het
zonlicht op een efficiëntere manier kan
opvangen en omzetten in oogstbare
producten (in dit geval hout). Maar ook
principes als mulchen tussen de
gewassen, om water vast te houden en
om onkruid te onderdrukken, is eigen
lijk een uiting van permacultuur. Ver
der zijn er nog andere technieken die
terug te voeren zijn op de principes van
permacultuur. Denk maar aan roterend
begrazen, wat in de veeteelt als een
eerder vooruitstrevend principe wordt
beschouwd.
Er zijn natuurlijk ook toepassingen die
wat moeilijker liggen bij klassieke
gangbare landbouwers zoals bijvoor
beeld de ‘bostuin’. Hier worden groen
ten, kruiden, (klein)fruit en andere
houtachtige gewassen gecombineerd
met hoogstammige bomen tot een
ecosysteem dat het bos zo dicht moge
lijk benadert. Op deze manier kunnen
opbrengstplanten groeien in een
omgeving die hun natuurlijke omge
ving zo dicht mogelijk benadert, waar
door ze sterker worden en minder last
hebben van ziekten en plagen.

In een bostuin probeert men de verschillende lagen van een natuurlijk bos
te benaderen en daartussen groenten
en fruit te telen.

Toepassingen in de landbouw
Er zijn heel wat methoden die ook nu al
mogelijk zijn in gangbare landbouw
toepassingen. Een manier die de laat

Bezwaren
Bovenstaande voorbeelden kan je
moeilijk combineren met grootschalige
methoden, maar het kan toch interes
sante perspectieven bieden voor wie
het graag wat natuurlijker wil aanpak
ken. Een probleem dat zich hierbij wel
degelijk stelt, is dat er geen informatie
op de schaal van een landbouwbedrijf
bestaat. Het internet staat vol met info
over permacultuur, maar het gaat dan
bijna enkel over artikels geschreven
voor particulieren die er in hun eigen
tuin mee aan de slag willen gaan. Het
zou daarom niet slecht zijn dat onder
zoekers zich zouden inwerken in deze
materie en er de nuttige toepassingen
uithalen zodat permacultuur zich zou
kunnen ontdoen van zijn zweverige
imago. En zoals we al eerder aangaven,
is er tussen de principes en de voor
beelden van permacultuur heus wel wat
te ontdekken dat in de gangbare land
bouw een toepassing kan krijgen. n
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Kernza is een permanent
graangewas
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Een eerste voorbeeld van een permanent graangewas toegepast op
gangbare bedrijven is Kernza. Dit is de merknaam van een doorlevende
graansoort (Thinopyrum intermedium, intermediate wheatgrass of
intermediair tarwegras) die ontwikkeld is door het Amerikaanse
onderzoeksinstituut The Land Institute. In de VS is een groeiend aantal
landbouwers bereid om met deze nieuwe graansoort te experimenteren.
Want dat moet duidelijk gezegd, het is allemaal nog erg experimenteel
en kleinschalig maar uit de reacties van wie er al mee gewerkt heeft,
blijkt dat er potentieel in zit.
Bart Vleeschouwers

D

e soort intermediair tarwe
gras komt van nature voor in
Zuidoost-Europa en KleinAzië maar schopte het nooit tot cul
tuurplant, waarschijnlijk omdat andere

planten en hun kruisingen betere
opbrengsten leverden. De plant is jaren
geleden geïntroduceerd in NoordAmerika en komt er nu algemeen voor
in het wild. Omdat de plant meerjarig

is, werd hij vaak gecombineerd met
luzerne waardoor een interessante
wisselwerking ontstond en een waar
devol voedergewas. Men heeft intussen
al tarwegrasplanten ontdekt die ruim
50 jaar oud zijn!
Sinds 1983 doet men in de Verenigde
Staten onderzoek naar overblijvende
graansoorten en daarbij werd ook
tarwegras mee onder de loep genomen.
Al snel bleek dat er een groot
potentieel in de plant zat: de smaak
was vergelijkbaar met die van tarwe, de
zaden waren wel heel wat kleiner maar
konden toch vlot geoogst en gedorst
worden. En bovenal: de plant was
meerjarig. ->
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wortelvorming stimuleert. Dit zou
bevorderend zijn voor de opbrengst. De
afgesneden wortels zullen tegelijk ook
humus vormen, wat de bodemkwaliteit
ten goede zal komen.

Teelttechniek

Afzetmogelijkheden
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De motivatie om Kernza te zaaien, is
erg verschillend. De ene doet het
omdat hij graag experimenteert, de
andere ziet er brood (letterlijk en
figuurlijk) in, terwijl het voor een derde
een interessant gewas is om enkele
moeilijke percelen mee te beplanten.
Zo doet de plant het met zijn 3 meter
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Qua korrelgrootte zit
Kernza momenteel
op het niveau waarop
tarwe voor WO II zat.

en

Een van de voordelen van Kernza is dat
de teelt kan gebeuren met dezelfde
machines als voor de gangbare graan
teelt, er zijn dus geen bijkomende
investeringen nodig.
In de VS gebeurt de uitzaai eind sep
tember, begin oktober. Er zijn niet veel
teeltzorgen nodig tot de oogst eind juli,
begin augustus het jaar nadien. De pik
dorser moet wel afgesteld worden voor
fijnere zaden dan voor de klassieke
granen. Het geoogste graan kan even
tueel eerst op zwad gelegd worden en
dan later opgeraapt, maar dat is dan
wel een extra arbeidsgang. Het stro is
bruikbaar zoals het stro van gangbare
graansoorten.
De plant wordt hoger dan gewone
graansoorten, maar ze is niet uitge
sproken legergevoelig. Omdat de plant
na de eerste oogst stelselmatig minder
opbrengt (zonder bijbemesting) pro
beert men met de tussenzaai van kla
vers om de opbrengst op peil te hou
den. Het helpt ook om na de oogst met
een diepwoeler door het perceel te
gaan waardoor men een deel van de
lange wortelkluit afsnijdt en zo nieuwe
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Waarom zaaien boeren Kernza?

nd

lange wortels goed op hellingen, droge
percelen of percelen met een hoge
onkruiddruk. Doordat de plant al vroeg
in het voorjaar uitloopt en dichte pol
len vormt, kan onkruid het inderdaad
moeilijk krijgen. Nochtans zijn er ook
boeren die dan weer problemen rap
porteren met een toename van onkruid
in een tarwegrasperceel. Het is duide
lijk dat men best vertrekt van een per
ceel dat relatief proper is, net zoals
voor de uitzaai van gangbare
graansoorten.
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Doordat men zeer intensief is gaan
selecteren in het brede genetisch
materiaal van tarwegras heeft men nu
sinds enkele jaren een variëteit ont
wikkeld die mogelijk toepasbaar is op
gangbare akkerbouwbedrijven. Deze
variëteit kreeg de merknaam Kernza.
In 2019 was er al 480 ha ingezaaid met
Kernza, met wisselend succes. De
opbrengst ligt heel wat lager dan die bij
gewone graangewassen, maar gezien
de opbrengststijging van de laatste
jaren zal die kloof stilaan kleiner wor
den. Volgens een onderzoeker zit
Kernza qua korrelgrootte momenteel
op het niveau waarop tarwe voor de
Tweede Wereldoorlog zat.
Tegelijk moet men ook noteren dat de
meeste Kernzapercelen eerder margi
nale stukken land zijn die dan ook nog
eens erg extensief uitgebaat worden.
Mits een aangepaste bemesting en
plantenbescherming zou de opbrengst
waarschijnlijk een heel stuk hoger kun
nen zijn dan gemiddeld nu het geval is
(25% van de opbrengst van tarwe).
Voor de verdere selectie zet men
momenteel in op grotere zaden, een
betere zaadvastheid, een hogere bak
kwaliteit (de zaden bevatten minder
gluten maar zijn niet glutenvrij!) en
een lagere planthoogte.

er

Doorgedreven selectie

Op dit ogenblik gaat het steeds om
kleine toepassingen omdat de totale
geproduceerde hoeveelheid Kernza te
klein is om er al duidelijke tendensen
uit af te leiden.
Een deel van het graan gaat naar lokale
bakkers die het ‘Kernzabrood’ als een
specialiteit op de markt brengen. Daar
naast bestaat er nu ook al een Kernza
bier en doet men proeven om het te
gebruiken in ontbijtgranen of als basis
voor pasta.
Een niet onbelangrijk deel komt in de
voedersilo’s terecht (geheleplantsilage)
en dient zo als dierenvoeding. Moge
lijkheden zijn er zeker genoeg. Je kan er
eigenlijk van uitgaan dat alle toepas
singen voor tarwe ook mogelijk zijn
voor Kernza.
Het is dus nog steeds een uitgesproken
nicheproduct, maar door de vele voor
delen neemt de belangstelling wel
steeds toe.
Voor wie het bij ons wil proberen zal de
uitdaging vooral zijn om aan zaaizaad
te geraken. Dat moet waarschijnlijk uit
de Verenigde Staten komen en dat is al
een hele opgave. n

In dit dossier kwamen enkele nieuwe ontwikkelingen aan bod die de duurzaamheid van onze
landbouw kunnen verbeteren. Alhoewel er nog heel wat onderzoek en verdere selectie nodig is,
kunnen permanente teelten interessante perspectieven bieden, zeker op ‘moeilijkere’ percelen.
Het blijft in ieder geval de moeite waard om dit verder op te volgen.
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