SERIE ALTERNATIEVE VOEDERGEWASSEN VELDBONEN

Alternatieve voedergewassen komen meer in beeld door eisen omtrent eiwit van eigen land en maatregelen
binnen het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daarbinnen vallen subsidies voor het verbouwen van eiwitgewassen, maar voor sommigen ook de plicht om een derde gewas te telen. Maar hoe gaat het telen van zulke
voedergewassen in zijn werk? Veeteelt zoomt in deze serie in op de teelt van alternatieve voedergewassen.
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Veldbonen als motor
voor kringlooplandbouw

De veldboon is een vlinderbloemig gewas
dat weinig stikstofbemesting vraagt en een
hoog gehalte aan eiwit en energie heeft.
Ideaal als krachtvoervervanger, maar ook als
rotatiegewas met mais en gras.
TEKST GRIETJE DE VRIES

V

oor wie aan ruwvoer geen gebrek heeft en naast
gras en mais een derde gewas moet of wil telen,
kunnen winter- of zomerveldbonen een interessante toevoeging zĳn aan het bouwplan. De veldboon
is een vlinderbloemige die qua voederwaarde prima als
krachtvoer kan fungeren. ‘De kracht van de veldboon is
dat het niet alleen een eiwitrĳk gewas is, maar ook veel
energie bevat’, vertelt Leo Tjoonk, teamleider ruwvoer
bĳ Agrifirm. ‘Er zĳn maar weinig gewassen die zowel
veel eiwit als zetmeel bevatten, dat maakt de veldboon
zeker interessant als krachtvoervervanger.’
De voederwaarde van de veldboon is gemiddeld 1175
vem en 290 gram ruw eiwit per kilogram droge stof. Dat
maakt dat 2 kg veldbonenmeel ongeveer vergelĳkbaar is
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met 1 kg soja en 1 kg maismeel gecombineerd. ‘Stel dat
je genoeg energie haalt uit het ruwvoer, dan is het interessant om een deel van de snĳmais in te wisselen voor
veldbonen’, aldus Tjoonk.

Stikstofbemesting niet nodig
Veldbonen leggen zelf stikstof vast en kunnen daarom
met weinig bemesting toe, een van de grootste voordelen
van de veldboon. ‘Als je het hebt over kringlooplandbouw,
dan is de veldboon de motor daarachter’, verklaart Martĳn van Overveld, productmanager akkerbouw bĳ Limagrain. ‘Bĳ minder gunstige omstandigheden in de bodem
is een startgift van 30 kg stikstof per hectare nodig. Het
is wel goed om te weten dat veldbonen kali-minnend zĳn.
Als bekend is dat de grond kali-arm is, dan is het goed om
het kaligehalte in de bodem aan te vullen.’ Idealiter zou
je aanvullend zo’n 20 kuub drĳfmest toedienen, maar bĳ
de winterveldboon is de uitrĳtermĳn van drĳfmest al
verstreken voor het zaaien.
Volgens Van Overveld kan de winterveldboon het best
gezaaid worden van half oktober tot half november. De
veldboon gedĳt het best in een vochthoudende grond met
goede structuur en goede afwatering. De pH moet minimaal 5,4 zĳn, wat vooral bĳ zandgrond een aandachtspunt is. Mocht de bodem geschikt zĳn en het zaaibed
goed voorbereid en voldoende opgedroogd zĳn, dan kan
er gezaaid worden. ‘Je zaait de winterveldboon 8 à 10
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opbrengst winterveldbonen*
opbrengst zomerveldbonen*
vem**
ruw eiwit**

5,5-8,5 ton/ha
4-7 ton/ha
1100 vem/kg ds
280 g/kg ds

dve**
90 g/kg ds
oeb**
110 g/kg ds
areaal Nederland*** 1500 ha
areaal België*
1700 ha

centimeter diep, wat vrij diep is. Dat vormt een uitdaging
met zaaien, maar levert als voordeel op dat de korrel
minder snel bevriest en lastiger te vinden is voor vogels.
Na de winter stoelt de plant fors uit en wordt volumineus. Rond mei komt de plant in bloei’, vertelt Van Overveld. Daarna vormen de bonen zich en in augustus kunnen de winterveldbonen worden geoogst met een
graancombine.

Chocoladevlekken en de bladrandkever
Het gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf, de veldbonen
vragen wel om wat aandacht tijdens de groei. Zo is het
belangrijk om te voorkomen dat onkruid gaat woekeren
en zijn er een aantal ziektes waar de plant last van kan
krijgen. ‘Zo moet je bijvoorbeeld letten op chocoladevlekken en bruine roest, die de bladeren aantasten. Minder
bladeren houdt in dat er minder licht kan invallen en de
plant minder groeit en dus een lagere opbrengst heeft bij
de oogst’, aldus Van Overveld.
Ook moet je als teler uitkijken voor onder andere de bladrandkever. ‘Het lijkt dan net alsof de conducteur langs is
geweest, de bladeren hebben een inkeping aan de rand.
Maar nog schadelijker zijn de larven van de bladrandkever, die leven op het stikstofbolletje op de wortel, waardoor ze de stikstofvoorziening van de plant in de weg
zitten. Dat leidt weer tot een verlaagde opbrengst.’
Als alles goed gaat, kan de oogst van de bonen bij een
geslaagde teelt 5 tot 8 ton droge stof per hectare opleveren. Dat is een vrij grote variatie en volgens Tjoonk is het
bereiken van 8 ton nog wel uitzonderlijk. ‘De winterveldboon is een vrij robuust gewas, maar het moet wel op alle
fronten goed zijn gegaan om aan de 8 ton opbrengst te
komen.’ Volgens berekeningen van Limagrain is het telen
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van veldbonen met de huidige krachtvoerprijzen bij een
oogst van 2200 kilogram per hectare al kostendekkend.

Gras telen op stikstofnalevering
De boon kan na het dorsen in principe jaarrond gevoerd
worden, afhankelijk van hoe het product bewaard wordt.
‘Er zijn verschillende manieren om veldbonen te bewaren. Zo kunnen ze na de oogst gemalen worden en als een
soort ccm ingekuild worden’, vertelt Tjoonk.
Adviesbureau Inagro heeft onderzoek gedaan naar het
toasten van bonen. Hierdoor neemt het vochtgehalte met
ongeveer 10 procent af, waardoor de bonen langer te
bewaren zijn en de smakelijkheid toeneemt. Nadat de
bonen getoast en afgekoeld zijn, kunnen ze geplet of
gemalen bewaard en gevoerd worden.
Wat overblijft, is de stengel, die qua voederwaarde niet
interessant is om mee te nemen. Wel kan de plant gebruikt worden als stro en de stoppel die overblijft, levert
veel stikstof na. ‘Na de oogst wordt het perceel geploegd
en kun je gras inzaaien, dat goed groeit op de 80 à 100 kg
stikstof die overblijft bij een opbrengst van 8 ton.’
Veldbonen zijn naast krachtvoervervanger dus heel geschikt om als rotatiegewas in te zetten, geeft Van Overveld aan. Als vlinderbloemige plantensoort dragen veldbonen namelijk positief bij aan milieu, klimaat en
biodiversiteit. De teelt past daarom goed in de ambities
van de overheid.
In Vlaanderen kunnen telers van veldbonen daarom aanspraak maken op de pre-ecoregeling binnen het GLB. Per
hectare verbouwde winterveldbonen, als hoofdgewas,
kan er een vergoeding van maximaal 600 euro worden
aangevraagd. In de toekomst wordt een dergelijke vergoeding als het goed is ook mogelijk in Nederland. l

Corné Zijlmans: ‘Ik zie potentie om een opbrengst van
8 à 9 ton droge stof per hectare te bereiken’
Voor het vijfde jaar op rij verbouwt Corné
Zijlmans (41) winterveldbonen op zijn kleigrond in Sprang-Capelle. Zoekend naar een
gewas om krachtvoer voor zijn 120 koeien te
vervangen, kwam hij uit bij veldbonen. De
eerste twee jaar verbouwde hij 5 hectare
veldbonen, een paar jaar vulde een collegaboer dat aan tot 10 hectare en dit jaar zijn de
veldbonen op 8,5 hectare ingezaaid. In totaal
heeft hij 87 hectare grond in gebruik. ‘Per
hectare oogstten we de afgelopen jaren 6 tot
7 ton droge stof, waarmee we de teeltkosten
inclusief arbeid er al uit halen. Naast de bonen heb ik bonenstro als nevenproduct, waar-

door ik geen strooisel voor de afkalfhokken
en kalverhokken hoef aan te kopen. De opbrengst is dus al goed, maar er zijn nog bloemen die niet uitgroeien tot peul. Ik zie daarom
nog potentie om een opbrengst van 8 à 9 ton
droge stof per hectare te bereiken.’
Na het dorsen worden de veldbonen gemalen en met een drogestofgehalte van 80 tot
88 procent ingekuild in een kleine sleufsilo.
‘Ik voer 150 tot 200 kg bonen per dag, wat
inhoudt dat we met 10 hectare een jaar lang
kunnen voeren. Het krachtvoerdeel van het
rantsoen bestaat zo voor de helft en soms
voor tweederde uit veldbonen.’
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