SERIE ALTERNATIEVE VOEDERGEWASSEN SORGHUM

Alternatieve voedergewassen komen meer in beeld door eisen omtrent eiwit van eigen land en maatregelen
binnen het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Binnen het GLB zijn er subsidies voor eiwitteelten, maar
voor sommige boeren is er ook de plicht om een derde gewas te telen. 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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Goed de droogte door

met sorghum
Een alternatief gewas dat beter tegen
droogte bestand is dan mais, maar dat wel
op vergelijkbare manier te telen is. Sorghum
biedt perspectief en er wordt hard gewerkt
aan rassen met een hoge voederwaarde.
TEKST GRIETJE DE VRIES
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an alle alternatieve voedergewassen staat sorghum nog het meest in de kinderschoenen,
maar toch wordt dit gewas al vaak genoemd en
geroemd om zĳn droogtebestendigheid. De veredeling
van sorghum voor doeleinden in een gematigder klimaat
begon ongeveer tien jaar geleden. Sindsdien zĳn er al
flink wat stappen gezet om dit van origine subtropische
graangewas ook in noordelĳk klimaat tot een succes
te brengen, vindt Leo Tjoonk, teamleider ruwvoer bĳ
Agrifirm. ‘Net als dat mais ooit een nieuw gewas was, is
sorghum dat nu ook. Mais is inmiddels ontwikkeld tot
een gewas met hoge voederwaarde, bĳ sorghum is die
ontwikkeling nu volop bezig.’
Er zĳn veel verschillende soorten sorghum te verbouwen. Er zĳn de wat kleinere graansoorten, met een grotere pluim, die vooral veel zetmeel hebben. Aan de an-
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dere kant staan grote planten met een kleinere pluim
die veel structuur hebben en minder op voederwaarde
zĳn veredeld. ‘Voor veevoer zĳn we vooral geïnteresseerd in voedersorghum, een soort die eigenlĳk wat
tussen de grote en de kleine in zit, met een goede drogestofopbrengst en een aanvaardbaar zetmeelgehalte’,
vertelt Joke Pannecoucque, onderzoeker bĳ ILVO. ‘Om
een echte voedersorghum te ontwikkelen wordt nu veel
inspanning verricht bĳ veredelaars.’

Warmte nodig bij ontkiemen
Mais en sorghum lĳken op elkaar in de zin dat ze een
redelĳk vergelĳkbaar groeiseizoen hebben en ook wat
betreft teelt hebben ze overeenkomsten. ‘Dat maakt het
ook een interessant gewas om als derde teelt of als afwisseling voor mais te gaan telen. Machinaal is de teelt vrĳ
gelĳk aan die van mais, zeker als het gaat om oogsten en
bewaring. Het vraagt daarom niet om veel investeringen.
Daarnaast is het wel een geheel andere plantensoort, die
niet gevoelig is voor de ziekten en problemen die mais
heeft’, noemt Pannecoucque. Daarom is sorghum een
goed gewas om de monoteelt mais te doorbreken.
Toch zĳn er wel een aantal teelttechnische zaken die
anders zĳn dan bĳ het verbouwen van mais. De grootste uitdaging ligt bĳ de onkruidbeheersing en het zaaien. ‘Vergeleken met mais heeft het sorghumzaadje een
relatief hoge bodemtemperatuur nodig’, vertelt Roy
Kuenen, productmanager ruwvoer bĳ DSV Zaden. ‘Pas
als de grond 14°C is, vaak rond half mei, kan sorghum
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gem. drogestofopbrengst*
vem**
suiker**
zetmeel**

14,7 ton/ha
743 vem/kg ds
47 g/kg ds
130 g/kg ds

ruw eiwit**
dve**
oeb**
vcos**

gezaaid worden. Beter wat later dan te vroeg, want te weinig
warmte heeft een negatief effect op de beginontwikkeling
van de plant.’ Daarnaast is het zaaizaad in sommige gevallen te klein voor een maiszaaier. ‘Je kunt sorghum volveldszaaien, maar voor onkruidbeheersing is het toch het handigst om sorghum in rĳen te hebben’, geeft Kuenen aan.
Sorghum lĳkt met minder bemesting toe te kunnen dan
mais. Dat scheelt volgens Kuenen al snel 15 kuub drĳfmest
vergeleken met maisteelt, maar de voornaamste eigenschap
van sorghum is de droogtebestendigheid. ‘Op droogtegevoelige percelen, bĳvoorbeeld op zandgronden, is mais erg afhankelĳk van beregening. Sorghum kan met een stuk minder vocht toe. Dat komt doordat er op de bladeren een soort
waslaagje zit dat ervoor zorgt dat water niet uit de plant
verdampt. Daarnaast heeft sorghum een groot wortelnetwerk met een groot oppervlak om voedingsstoffen uit de
bodem op te nemen.’

Voederwaardeberekening in ontwikkeling
De oogst is bĳ sorghum misschien iets later dan bĳ mais,
maar komt vrĳwel overeen met de oogst en het inkuilen van
mais. De hele plant kan worden gehakseld en ingekuild, ook
samen met mais. De voederwaarde is nog niet vergelĳkbaar
met die van mais en verschilt per soort sorghum. ‘De verschillen tussen sorghumsoorten zĳn groot en er zĳn nog vrĳ
weinig sorghumpercelen om te bemonsteren. De landelĳke
gemiddelde voederwaarden kunnen daarom nog een stuk
accurater’, aldus Kuenen, die met DSV zelf nat-chemische
metingen doet om de voederwaarde te bepalen.
Van de sorghum met vooral structuur en opbrengst zit de
oogst op 15 tot 20 ton droge stof per hectare, met 150 gram
zetmeel per kilogram droge stof en een verteringscoëfficiënt

86 g/kg ds
33 g/kg ds
–18 g/kg ds
64 procent

* bron: CGO-proeven 2020
** bron: voederwaardegegevens
Eurofins Agro (2021), gem. zijn
incl. gierst en japanse haver

van 60 tot 65 procent. De sorghum die door een grotere
pluim meer voederwaarde oplevert, heeft volgens DSV een
opbrengst van ongeveer 15 ton droge stof per hectare, met
300 tot 350 gram zetmeel per kilo droge stof. Daarbĳ is de
verteringscoëfficiënt ongeveer 70 procent. Ook wordt er
vanuit een publiek-private samenwerking gewerkt aan een
formule om de voederwaarde van sorghum in vem uit te
drukken. Deze lĳkt volgens Kuenen tussen de 800 en 900
vem uit te komen.

Goed geconserveerde suikers
‘Wat sorghum precies doet in het rantsoen, is door ons nog
niet uitgebreid onderzocht, maar dat gaat in ons lopende
vierjarige onderzoek wel gebeuren’, legt Pannecoucque uit.
‘In de laatste twee jaar gaan we kĳken naar de verteerbaarheid van sorghum en of het vervangen van mais met een
deel sorghum leidt tot veranderingen in de melkproductie.’
Aan de hand van dergelĳk onderzoek kan de veredeling
steeds een stapje verder gaan in de ontwikkeling, om uiteindelĳk neer te komen op een voederwaardig sorghumras.
‘De rol van sorghum in het rantsoen is erg afhankelĳk van
het soort sorghum dat je hebt. Een meer structuurrĳk product kan goed ingezet worden om een snel rantsoen wat te
vertragen en zo de benutting van de andere componenten in
het rantsoen te verbeteren’, geeft Tjoonk aan. ‘Maar erg veel
ervaring met sorghum in het rantsoen is er nog niet.’ Het
areaal sorghum is namelĳk nog klein in Nederland en
Vlaanderen. Officiële statistieken zĳn daarom moeilĳk te
vinden, maar Kuenen schat het Nederlandse areaal op 750
hectare. Pannecoucque denkt dat er in Vlaanderen nog flink
minder wordt geteeld. Met een kleine 100 hectare heeft het
jonge voedergewas nog aardige groeiruimte in Vlaanderen. l

Rob Giesen: ‘Sorghum heeft weinig water nodig
en kan toe met weinig bemesting’
Voor Rob Giesen (35) uit Angeren is de sorghumteelt nog erg nieuw: hij is er vorig jaar
mee begonnen. ‘We huren 7 hectare van de
provincie Gelderland. Aan deze grond zitten
enkele voorwaarden verbonden. Zo mag er
geen mais verbouwd worden en alleen vaste
mest op worden uitgereden’, vertelt Giesen.
‘Sorghum bleef als een van de weinige mogelijkheden over en was voor ons het meest
interessant, omdat het gewas weinig water
nodig heeft en met weinig bemesting toekan.’
Na het eerste jaar is er volgens de melkveehouder met 110 koeien nog wel wat verbetering mogelijk. ‘De voederwaarde viel tegen,
de pluim was minder gevuld vanwege de

koude en natte zomer. Maar de koeien eten
het graag en het ruikt lekker. Ondanks de
lage voederwaarde op papier, zien we geen
daling in melkproductie.’ Giesen kuilt de sorghum in tussen twee lagen mais, met uiteindelijk een derde sorghum. Zo kan het vocht
van de sorghum worden opgenomen door de
onderste laag mais. De sorghum is ook grover gehakseld, op 15 mm. ‘De opbrengst doet
met 45 ton per hectare niet veel onder voor
die van mais. Vorig jaar en ook dit jaar telen
we een sorghumras dat vooral op voederwaarde is gekweekt. Hopelijk zijn de groeiomstandigheden dit jaar beter en kunnen we
een kwalitatief beter gewas oogsten.’
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