HOOFDARTIKEL NIEUWE VOERTEELTEN

Nieuwe teelten om ru

per hectare te optimali s

Boeren moeten levenslang leren om hun
bedrijf op koers te kunnen houden.
Innoveren hoort daarbij, niet in het minst
vanwege de toenemende druk van wet- en
regelgeving. Wat is de inpasbaarheid in
vleesveerantsoenen van de nieuwe teelt
Snelle Lente Rogge? En wat zijn de eerste
praktijkervaringen met de mengteelt méteil?
TEKST GUY NANTIER

8

D

e toenemende druk van wet- en regelgeving zorgt
voor vindingrijkheid bij de zaaizaadveredelaars.
Snelle Lente Rogge en méteil zijn daar voorbeelden van. Op de Blommerschothoeve in Oostmalle is zowel Snelle Lente Rogge als méteil (kader pagina 10) een
eerste maal beperkt geteeld en ingezet in het dieet van
het 450 stuks tellende koppel blonde d’Aquitaines.
‘Snelle Lente Rogge is zeker een ruwvoer dat kan gebruikt worden in rantsoenen voor blondes. In combinatie met een voordroogkuil is het mijns inziens zelfs
een compleet voeder voor de opfok van het vrouwelijk
jongvee ouder dan elf maanden en voor vrouwelijke
dieren met kalf’, vindt Jan Goemans, bedrijfsleider op
de Blommerschothoeve. ‘De verhouding voordroogkuilSnelle Lente Rogge is afhankelijk van de kwaliteit van de
voordroogkuil’, voegt hij er nog wel aan toe. ‘Wij hebben
er wel geen ontleding van, want het ging slechts over
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m ruwvoerproductie
ali seren

2 hectare die we tussen het gras gemengd hebben. Maar
we gaan het dit jaar zeker opnieuw inzaaien.’

Hoogste voeropbrengst per hectare
Snelle Lente Rogge werd als voedergewas ontwikkeld uit
de hybride roggeveredeling door zaaizaadbedrijf KWS.
In een teeltprogramma mais-Snelle Lente Rogge-mais
verhoogt het de efficiëntie van de ruwvoerproductie per
hectare alsook de eigen eiwitvoorziening per hectare.
Snelle Lente Rogge wordt gezaaid na de maisoogst en in
april daaropvolgend als geheleplantsilage (gps) geoogst,
waarna het perceel eind april weer gebruikt kan worden
voor de teelt van mais. ‘Met Snelle Lente Rogge is het
mogelijk om op hetzelfde perceel jaarrond eiwit- en
zetmeel te produceren’, vat Arjan Lassche, agroservicemanager bij KWS, samen. ‘De Snelle Lente Rogge capteert bovendien de overtollige stikstof in de bodem en

Tabel 1 – Voederwaardetabel Snelle Lente Rogge (SLR)
in vergelijking met gras (bronnen: KWS* en CVB**)
ingekuild product
vers product

voederwaarden
droge stof (kg/ha)
droge stof (g/kg)
vem
vevi
dve (g/kg ds)
oeb (g/kg ds)
ruw eiwit (g/kg ds)
ruwe celstof (g/kg ds)
NDF verteerbaarh. (%)
suiker (g/kg ds)
structuurwaarde

gras
SLR
SLR
gras
april ’21* gem. apr.** mei ’20* gem. mei**
n.b.
222
911
947
45
46
137
226
73,5
79
2,60

3500
172
1043
1112
105
68
227
208
129
1,68

3800
344
942
992
47
65
161
221
79,2
49
2,60

3500
453
894
920
65
62
192
260
77
3,05
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droge product droge stof
stof (%)
(kg)
(kg)

mengsel
lenteroggekuil
maiskuil
tmr Beef Korrel
Juvemin
voederkrijt

34
38
88
96
100

13,0
6,0
1,3
0,08
0,04

rantsoenkenmerken
ds-opname (kg/koe/dag)
productopname (kg)
droge stof (%)
vevi/kg ds
dva (g/kg ds)
peb (g)
ruw eiwit (g/kg ds)
rvet (g/kg ds)
rc (g/kg ds)
NDF (g/kg ds)
zetmeel (g/kg ds)
bzet (g/kg ds)
suiker (g/kg ds)
kosten dagrantsoen (E/koe/dag)

mengsel

4,5
2,3
1,1
0,08
0,04

lenteroggekuil
grashooi (gemiddeld)
maiskuil
Optimin premium
voederkrijt

8,0
20,4
39
985
72
331
166
37
196
399
117
33
42
1,47

rantsoenkenmerken
ds-opname (kg/koe/dag)
productopname (kg)
droge stof (%)
vevi/kg ds
dva (g/kg ds)
peb (g)
ruw eiwit (g/kg ds)
rvet (g/kg ds)
rc (g/kg ds)
NDF (g/kg ds)
zetmeel (g/kg ds)
bzet (g/kg ds)
suiker (g/kg ds)
kosten dagrantsoen (E/koe/dag)

droge product droge stof
stof (%)
(kg)
(kg)
34
83
38
96
100

21,0
1,0
10,0
0,10
0,07

7,2
0,8
3,8
0,10
0,07

12,0
32,2
37
961
50
325
134
36
212
423
119
36
38
1,72

Tabel 2 – Jongveerantsoen met Snelle Lente Rogge

Tabel 3 – Zoogkoeienrantsoen met Snelle Lente Rogge

voorkomt daarmee nitraatuitspoeling.’ Het bedrijf KWS
heeft nu zowat drie jaar ervaring met de teelt in de
praktijk. Arjan Lassche: ‘Afhankelijk van de hoogte van
bijbemesting ligt de opbrengst bij oogsten in de maand
april tussen de 4000 en 5000 kg droge stof per hectare
en ligt het percentage ruw eiwit van het verse product
tussen de 16 en 19 procent. Dit is vergelijkbaar met de
hoge kwaliteit van gras.’
Maar zoals ook bij gras hangt de voederwaarde mede af
van de hoogte van de bemesting, het bemestingsmoment, de (weers)omstandigheden die opname van de
meststoffen bevorderen of juist moeilijk maken en uiteraard het oogstmoment. ‘Door (te) laat maaien of oogsten
neemt door verdunning de voederwaarde af. Let wel: dat
kan ook een bewuste keuze zijn op basis van een vooraf
gemaakt voederwinningsplan’, legt Lassche uit.
Hij benadrukt dat Snelle Lente Rogge, net zoals gras, niet
zonder een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting
kan. Lassche: ‘Ons advies is hier om liefst 100 tot 150 kg

stikstof aangevuld met zwavel zo snel mogelijk vanaf
15 februari bij te bemesten. Soms wordt er omwille van
de beperkte bemestingsruimte naar beneden toe van
afgeweken. Het is hier de wetgeving die een nog hogere
opbrengst en nog betere kwaliteit in de weg zit.’

Ook bruikbaar in rantsoenen vleesvee
De voederwaarden van Snelle Lente Rogge staan in tabel
1). Door de positieve onbestendigeiwitbalans past de
nieuwe teelt goed naast silomais in rantsoenen. Na een
snelle blik op enkele kuilanalyses van Snelle Lente Rogge
uit de praktijk bij melkveehouders geeft Karen Goossens,
senior onderzoeker op het ILVO, aan dat Snelle Lente
Rogge ook bruikbaar is bij vleesvee zoals Belgisch witblauwen. Karen Goossens: ‘Er zit behoorlijk wat vem in
de kuilen, het dve-gehalte is wel lager dan bij gras en de
oeb is ruim positief. Verder valt op dat de variatie in
kwaliteit ook redelijk beperkt lijkt te zijn tussen de verschillende kuilanalyses.’

Eerste experiment met méteil niet meteen een succes
Op de Blommerschothoeve, die zo’n 450
stamboekdieren van het blonde d’Aquitaineras houdt op 130 ha cultuurgrond in het Kempische Oostmalle, is in 2020 geëxperimenteerd met méteil als derde teelt. Voorgaande
jaren was triticale op de zandige gronden het
derde voergewas, naast mais en gras.
Méteil is een mengsel van 45% triticale, 12%
winterhaver, 8% winterrogge, 20% wintererwten en 15% wikke. Jan Goeman, bedrijfsleider op de Blommerschothoeve: ‘Het kan
aan de droogte liggen, maar we hadden
meer verwacht van de opbrengst. We haal-

10

den slechts twee derde van een opbrengst
van triticale.’
De ontleding van méteil gaf de volgende
resultaten per kg droge stof: 953 vem, 993
vevi, 96 g ruw eiwit, 72 g dve, –28 oeb, 4,3
structuurwaarde. ‘We hadden toch wel gehoopt op een ruweiwitpercentage van 18%,
niet dus’, zegt Goeman.
Méteil laat Goeman daarom niet meer inzaaien. Hij vertrouwt verder op triticale in de rantsoenen voor het vrouwelijk jongvee (ouder
dan 11 maanden) en vrouwelijke dieren met
kalf, en dit in combinatie met voordroogkuil.
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Karen Goossens rekende met de ILVO-rantsoentool vleesvee na of de behoeftenormen gedekt werden voor jongvee van 9 tot 12 maanden oud, jongvee van 15 tot 18
maanden oud en zoogkoeien. De onderzoekster gebruikte daarbij de natste kuil (drogestofgehalte 22%) van een
melkveehouder. ‘In een gangbaar rantsoen met graskuil
en mais heb ik bij wijze van voorbeeld de graskuil eenop-een vervangen door Snelle Lente Rogge’, legt Goossens uit. ‘Op papier lijkt dit prima te lukken: de energiebehoefte wordt goed gedekt, mits er aangepast krachtvoer gevoerd wordt en bij het jongvee van 15 tot 18
maanden twee derde mais wordt gevoerd. De dve ligt
iets lager, maar boven behoefte, de oeb ligt dan weer iets
hoger, wat een pluspunt is in combinatie met veel mais.’
Karen Goossens benadrukt dat deze uitkomst niet voortvloeit uit voedingsproeven. Het is dus voor haar moeilijk
inschatten hoe het zit met de opneembaarheid en smakelijkheid van Snelle Lente Rogge. Arjan Lassche van
KWS zegt hierover: ‘De praktijk bewijst een zeer goede
smakelijkheid en opname. Dit kan zelfs resulteren in het
selecteren bij opname. Goed gemengd aanbieden in het
totale rantsoen wordt dan ook aanbevolen.’

Aandacht voor drogestofgehalte
Anne Vandelannoote, voeradviseur bij Arvesta, heeft ook
haar licht laten schijnen over de voederwaardebepaling
van enkele kuilen Snelle Lente Rogge van melkveehouders. ‘Bij deze analyses is de rode draad een beetje het
lagere drogestofgehalte. De Snelle Lente Rogge werd hier
zeker steeds tijdig gemaaid; dat zie je terug in de ruwe
celstof en de nog goede verteringscoëfficiënt. Daarmee is
de vem-waarde ook behoorlijk’, geeft Vandelannoote aan.
‘Het eiwit varieerde tussen de 14 en 18 procent, maar dat
valt ook zeker samen met de bemesting, drogestofopbrengst en maaidatum. Wanneer er pas in een later stadium gemaaid wordt, zorgt dit voor een te hoog aandeel
ruwe celstof, een lagere verteringscoëfficiënt, een lagere
vem-waarde en een daling van het ruw eiwit.
Voor een hogere voederwaarde moet daarom tijdig bij
goed weer worden gemaaid.’ Voor Vandelannoote is
dit type analyses bij vleesvee bruikbaar in de opfok van

vaarzen vanaf 10 maanden tot en met de zoogkoeien.
De voeradviseur maakt haar conclusie inzichtelijk met
twee praktijkrantsoenen op basis van een droge kuil (34%
ds) Snelle Lente Rogge (tabel 2 en 3). ‘Bij gebruik van nattere SLR-kuilen is het nuttig het drogestofgehalte nog bij
te sturen met hooi of gehakseld stro of in combinatie met
andere aanwezige droge voordroogkuil op het bedrijf.’
‘In de groeifase en de afmestfase van stieren kunnen van
een kuil van Snelle Lente Rogge geen grote hoeveelheden
vervoederd worden’, aldus nog de voeradviseur van
Arvesta. ‘Er is te weinig vem volgens de behoefte in deze
fases. Het lagere drogestofpercentage in combinatie met
een lagere structuurwaarde ondersteunt in deze rantsoenen ook de penswerking minder goed. Ook als eiwitbron
is dit product alleen onvoldoende om het rantsoen goed
te sturen.’
Karen Goossens geeft als algemene conclusie mee: ‘Kilo’s
produceren is met Snelle Lente Rogge geen probleem. De
voederwaarde behouden is moeilijker: te laat maaien,
omstandigheden met meer as of mindere voordroog
kunnen de kwaliteit snel drukken. Wanneer het product
vers vervoederd zou worden – met een drogestofgehalte
lager dan 30 procent – is het beter om het in het rantsoen te combineren met een drogere graskuil of een
drogere maiskuil.’ l

Naast de productie
van ruwvoer neemt
Snelle Lente Rogge
ook overtollige
stikstof in de
bodem op en
voorkomt daarmee
nitraatuitspoeling

Samenvatting
– Snelle

Lente Rogge verhoogt de productie per hectare ruwvoer en
de eigen eiwitvoorziening.
– Door de positieve onbestendigeiwitbalans past Snelle Lente Rogge
goed naast silomais in rantsoenen voor vaarzen vanaf 10 maanden
en zoogkoeien.
– Een eerste experiment met méteil leverde niet het verwachte
ruweiwitpercentage op.
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