
Zuivere melk

GGO’s vermijden door
anders te telen

deel 2



Voorwoord 3

Bedrijfsdimensie en methodologie 4

GGO-kritische elementen vervangen 6

Sojaschroot 6
Maïsgluten en maïsglutenvoermeel 6
Bieten 7
Koolzaadschroot 7
Maïs 7

Een resolute keuze voor duurzaamheid: gras en klaver 8

Voorjaarsrantsoen 9
Zomerrantsoen 9
Najaarsrantsoen 10
Winterrantsoen 10

Modelrantsoen voor een modelbedrijf 11

Productiehandhaving 12

Bedrijfseconomie 14

Gangbare productie 14 
Duurzame productie 15

Meerwaarde 17

Bijlage 1: Grasklaver: achtergrondinfo 18

Bijlage 2: Mestbalans 21

Verklarende woordenlijst 22

Het rapport “zuivere melk” is uitgegeven door Greenpeace op basis van een reeks studies

door derden:

Benbrook, C.: Rust, Resistance, Run Down Soils and rising costs-Problems Facing Soybean

Producers in Argentina. Ag Biotech InfoNet. Technical Paper number 8 (January 2005).

Universiteit Gent: Mogelijkheden voor een GGO-vrij dieet voor de Belgische melkveesector

(mei 2005).

Wim Govaerts: Kostenbeheersing in de professionele melkveehouderij op basis van natuur-

lijke inputs (mei 2005).

Het rapport bestaat uit twee delen, in afzonderlijke uitgaven. Dit tweede deel is nagenoeg

volledig gebaseerd op de studie van Wim Govaerts, bedrijfsadviseur voor melkveehouders.
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3zuivere melk ggo’s vermijden door anders te telen

In het eerste deel van dit rapport ı onderzochten we hoe

we het gebruik van GGO's in het dierenvoeder binnen de

melkveehouderij konden vermijden. Twee pistes werden

kort besproken: eerst bekeken we hoe we GGO-compo-

nenten in veevoeder kunnen vervangen door non-GGO

componenten. Daarna onderzochten we hoe we GGO's

kunnen vermijden door de hele bedrijfsvoering anders

aan te pakken. De tweede optie is duidelijk de meest

duurzame. Door de grondstoffenkringloop veel korter te

maken, maak je zuiverder melk: op sociaal, economisch

en ecologisch gebied. 

Dit rapport werkt de tweede en duurzame optie meer in

detail uit. Het is gebaseerd op ervaringen met melkvee-

bedrijven in Vlaanderen. De toepasbaarheid van voorge-

stelde bedrijfsvoering is in zekere mate streekgebonden.

Voorwoord

ı Zuivere melk: Deel 1: Melkproductie zonder GGO's: duurzaam en goedkoop, Greenpeace, juni 2005
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Als bedrijfsadviseur op zowel biologische als gangbare melkveebedrijven

startte ik ongeveer tien jaar geleden om samen met de melkveehouders te

zoeken naar een bedrijfseconomisch verantwoorde autonome bedrijfsvoe-

ring. Een evenwichtige eiwit- en energievoorziening vanuit het eigen teelt-

plan was het uitgangspunt. Vandaag zijn tal van Vlaamse melkveebedrij-

ven het levend voorbeeld van zo’n autonome bedrijfsvoering, waar de nood

aan GGO-kritische veevoeders beperkt is.

wim govaerts

Bedrijfsdimensie en methodologie
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5zuivere melk ggo’s vermijden door anders te telen

ıı We kiezen voor deze bedrijfsdimensie omdat ze wellicht representatief is voor de toekomstgerichte melkveebedrijven in Vlaanderen. Er is een

discussie mogelijk over eventueel hogere melkproducties tot 10.000 liter melk per koe per jaar. Op bedrijven met een gemiddelde levering aan de

melkerij per koe per jaar van 8.065 liter melk zijn er echter ook enkele koeien van 12.000 liter melk en zal wellicht de gemiddelde melkproductie

per koe op de melkcontrole hoger zijn omdat eventuele kalveropfok of verliezen niet meegerekend werden. Deze voorgestelde bedrijfsdimensie lijkt

ons realistisch en vooruitstrevend.

In dit deel gaan we na hoe we GGO-componenten in
het dieet van melkvee kunnen uitsluiten.

We proberen om de voorgestelde bedrijfsvoering op een
realistische manier om te buigen naar een meer auto-
nome bedrijfsvoering waar GGO-kritische veevoeder-
componenten vermeden worden.

Om het scenario zo herkenbaar en realistisch mogelijk te
houden gaan we uit van een gangbare bedrijfsvoering ıı:

• 8.065 liter melk per koe op jaarbasis
• 62 koeien op 40 ha, waarvan 20 ha snijmaïs en de

andere helft gras
• 500.000 liter te leveren aan de melkerij op jaarbasis

Zo krijgen we 12.500 liter te leveren per hectare. Hier-
voor hebben we 1.000 kg evenwichtig krachtvoeder per
koe nodig: 720 kg sojaschroot en 360 kg droge stof (DS)
perspulp. Daarbij komt nog een beperkte extra vitami-
nen- en mineralenvoorziening. Het noodzakelijke jong-
vee is hiermee ook gevoederd.

Evenwichtig krachtvoeder kan als volgt samengesteld
zijn:

• 25% maïsgluten
• 23% citruspulp
• 15% palmpitschroot
• 15% sojaschroot
• 15% bietenpulp
• 5% koolzaadschroot
• 2% vit./mineralenkern

• 18% RE*

• 940 VEM*

• 110 DVE*

• 15 OEB*

In de praktijk werkt de voederindustrie niet met stan-
daardsamenstellingen, maar wel met standaardvoe-
derwaarden. Via computergestuurde programma’s
zoekt men naar de goedkoopste manier om deze voe-
derwaarde te halen, afhankelijk van de wereldmarkt-
prijzen voor potentiële grondstoffen op dat moment.
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In een eerste fase bekijken we één voor één de GGO-kri-

tische elementen* — sojaschroot, maïsgluten, koolzaad-

schroot, bieten en maïs — en schuiven we mogelijke ver-

vangers naar voren.

sojaschroot

We kunnen 720 kg sojaschroot per koe vervangen door

koolzaadschroot. Dat geeft wellicht een productiedaling

van 2-4 liter melk per koe per dag in de piekperiodes. Ter

compensatie kunnen we dan meer koolzaadschroot voe-

deren: bijvoorbeeld één kilo extra per dag. Zo kunnen we

ook op mengvoeder besparen, maar er moet aandacht

besteed worden aan de fermenteerbare organische stof

(FOS*) van het totale rantsoen. De snelheid van de ener-

gievertering zou ondermaats kunnen worden gezien het

lage FOS*-gehalte van koolzaadschroot. De smaak van de

melk kan door deze kruisbloemigen ook afwijken. Voor

consumptiemelk is deze melk niet aangewezen. Zelfzuive-

lende bedrijven kennen deze problematiek beter dan

melkerijen, omdat in de melkerij vaak sprake is van

mengmelk van verschillende bedrijven. Het zal afhangen

van het doel van de melk in de zuivelfabriek of het

smaakverschil al dan niet belangrijk is.

Een andere optie is: soja vervangen door bierbostel of

lijnzaadschilfers. Dat is in beperkte mate mogelijk. Maar

vlug zal blijken dat de snelheid van de energievertering in

maïsrijke rantsoenen ondermaats wordt, met productivi-

teitsstoornissen tot gevolg. Als we sojaschroot willen ver-

vangen door andere veevoeders, ontstaat er kans op

onevenwicht in het rantsoen door de specifieke eigen-

schappen van de alternatieven. 

GGO-kritische elementen vervangen

In de praktijk zie je vaak dat melkveehouders en veevoe-

derfabrieken op zoek gaan naar een mengsel van eiwit-

rijke grondstoffen om een aangepaste eiwitkern* te

maken. Zo kan een mengsel van erwten, sojaschroot,

koolzaadschroot, zoete lupinen, whiskydraf, lijnzaad-

schilfers, maïsglutenmeel, vinasse... een mooie combina-

tie zijn waar het eventuele tekort aan evenwicht veroor-

zaakt door één component, gemaskeerd wordt door de

variatie in voedercomponenten. Per kilogram eiwit komt

dit vaak iets duurder uit dan sojaschroot zelf .

Om de kostprijs te verlagen werken veel veevoederfabri-

kanten met de mogelijkheid om cattle-feed urea toe te

voegen als eiwitaanbrenger in de eiwitkern. Eigenlijk is

dat geen eiwit, maar de bouwsteen van eiwit. Voor dit

ureum* is er plaats in het energierijke rantsoen van melk-

vee met voldoende fermenteerbare organische stof. De

fermenteerbare organische stof (FOS)* dient als energiele-

verancier voor de pensflora, die het ureum als bouwsteen

voor zijn eigen eiwitsynthese kan gebruiken. Een te hoge

dosering — zeker in combinatie met FOS*-of structuurte-

korten — kan aanleiding geven tot een ureumovermaat.

Dat werkt belastend op het metabolisme van de dieren

inzake gezondheid en vruchtbaarheid. 

maïsgluten en maïsglutenvoermeel

Voor het mengvoeder waarin maïsgluten een substantieel

aandeel innemen, is er de mogelijkheid om de gluten te

vervangen door palmpitschroot, citruspulp en bijproduc-

ten van andere granen. Mengvoeder heeft altijd een

andere samenstelling. Als we maïsgluten willen vervan-

gen, moet er met de rest van de componenten in het

mengvoeder ook geschoven worden om te komen tot het

gewenste evenwicht. Gezien het grote aandeel van maïs-

gluten op de internationale markt, zal het wegvallen van

deze component wellicht een grote kostprijsimpact heb-

ben. De kracht van maïsgluten zit in de evenwichtige

samenstelling, een ideale basis voor een mengvoeder. 

In maïsgluten zitten alle bijproducten van de zetmeelbe-

reiding uit maïs. Een deel van de eiwitfractie lost op in het

water en na extractie van het zetmeel blijft er een vloei-

stof over. Na uitdamping kan daarvan maïsglutenvoer-

meel gemaakt worden. Dat is zeer eiwitrijk.

Het maïsglutenvoermeel van 60% ruw eiwit dankt zijn

kracht aan het hoge gehalte aan darmverteerbaar eiwit

(DVE)* in combinatie met de lage FOS*.
Bierbostel
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7zuivere melk ggo’s vermijden door anders te telen

Maïsgluten zijn dus vervangbaar door een mengsel van

andere veevoedergrondstoffen, maar maïsglutenvoermeel

vindt alleen een gelijkwaardige vervanger in aardappelei-

wit. Zowel maïsglutenvoermeel als aardappeleiwit zijn

duur en het aardappeleiwit is nogal onsmakelijk. Deze

componenten worden maar met mondjesmaat gebruikt in

de melkveehouderij, vaak op bedrijven waar men op zoek

gaat naar topprestaties van de koeien.

bieten 

De kracht van bieten bestaat uit het lage eiwitgehalte en

de hoge FOS* aanbreng, welke voornamelijk afkomstig is

van de pectinen uit bietenpulp (celwandkoolhydraten) en

suikers uit voederbieten (celinhoudkoolhydraten).

Cigarant* is een waardig alternatief voor bietenpulp voor

melkkoeien. De verzadigingswaarde is minder groot dan

deze van bietenpulp, maar dat is voor melkkoeien geen

probleem. De slijmerigheid van het product maakt het iets

minder aangenaam om te voederen. Cichoreiwortelen

kunnen wellicht ook een alternatief vormen voor voeder-

bieten, maar hiermee is nog maar weinig ervaring opge-

daan in Vlaanderen. Getrokken witloofwortelen kunnen

in witloofstreken wel als alternatief gebruikt worden voor

bieten of bietenpulp.

Citruspulp heeft net als bieten(pulp) een laag eiwitge-

halte en een hoge FOS. Afval van rode wortelen kan per-

fect dienen als vervanger voor bietproducten. 

Aardappelen kunnen ten dele de werking van bieten

opvangen, maar bevatten veel zetmeel en kunnen daarom

beter als maïsvervanger gebruikt worden.

Er zijn dus heel wat mogelijkheden om bietproducten te

vervangen in het melkveerantsoen, maar de mogelijkheid

om deze zelf te telen of de beschikbaarheid van deze

componenten op de veevoedermarkt is niet altijd vanzelf-

sprekend.

koolzaadschroot

Als we ook koolzaadschroot als mogelijke sojaschrootver-

vanger schrappen, verkleint dat de mogelijke alternatie-

ven inzake eiwitkernaanmaak. Toch blijven er nog moge-

lijkheden, zoals boven reeds aangehaald. Veel voederfa-

brieken zullen wellicht verder de kaart trekken van cattle

feed urea. Ook een rantsoen dat rijk is aan grasklaver

biedt soelaas, als we koolzaad willen vermijden. Zie ver-

der.

maïs

Maïs als GGO-kritische component uit het melkveerant-

soenen weren, levert in de gangbare bedrijfsvoeringen

van vandaag een groter probleem. De combinatie van

structuuraanbreng en zetmeelaanbreng zou kunnen

ondervangen worden met ganse plant silage* (GPS) van

granen. 

Het specifieke karakter van het darmverteerbaar zetmeel

uit maïs, vinden we enkel terug bij aardappelproducten of

trager verteerbare granen. De in het dierenvoeder ver-

werkte maïs komt echter meestal uit Europa. Behalve in

Spanje wordt er in Europa nog geen transgene maïs

gekweekt. Het is dus niet moeilijk om non-GGO maïs te

verkrijgen. Als je ook maïs als potentieel GGO-kritisch ele-

ment wil vervangen, dan kan je dit doen door traag ver-

teerbare granen en aardappelproducten te gebruiken. De

granen zijn bij voorkeur slechts gebroken (geplet) of zelfs

nog in kun kaf vervat, zoals spelt. Dat om de vertering te

vertragen.

Cigarant
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Een resolute keuze voor duurzaamheid: gras en klaver

We hebben onderzocht hoe we met dezelfde bedrijfsvoe-

ring symptomatisch de GGO-kritische componenten kun-

nen vervangen door gecertificeerde non-GGO componen-

ten (deel 1) of alternatieve niet GGO-kritische componen-

ten. Als we een echt duurzaam alternatief willen bieden

dat op lange termijn rendabel is — zowel economisch,

sociaal als ecologisch — is het noodzakelijk de hele

bedrijfsvoering te herdenken Het loont de moeite om te

bestuderen waarom we GGO-kritische componenten

gebruiken en zo te komen tot een meer opportune

bedrijfsvoering, aangepast aan onze contreien.

We gebruiken in de hedendaags melkveebedrijfsvoerin-

gen veel sojaschroot omdat het optimaal is als eiwitaan-

brenger bij maïsrijke basisrantsoenen. Maïs lijkt in eerste

instantie een interessante teelt: grote opbrengstmogelijk-

heid, grote oogstzekerheid, stabiele voedingswaarde en

bovendien tot voor kort gesubsidieerd. Maar het nadeel is

dat de opbrengst voor een aanzienlijk deel uit lignine-

rijke stengels bestaat en dat de plant in zijn geheel eigen-

lijk eiwit- en mineralenarm is. Lignine, dat in sterke mate

in de maïsstengels aanwezig is, is onverteerbaar voor de

pensflora van de koe. Voor de vertering van lignine, zijn

er schimmels nodig . We hebben bovendien een vlot ver-

teerbaar eiwitrijk product zoals sojaschroot nodig om deze

snijmaïs vlot te laten passeren in de koemaag zodat de

koe veel melk kan produceren. 
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9zuivere melk ggo’s vermijden door anders te telen

Aangezien lignine niet verteerbaar is door de koe, kunnen

we ons de vraag stellen wat de relevantie is van de hoge

droge stof-opbrengsten per hectare. Deze hoge opbrengst

wordt nochtans naar voren geschoven als een positief

argument voor het gebruik van maïs.

In wat volgt proberen we om door een aanpassing van het

teeltplan tot een kleinere nood aan aankoop van eiwit-

rijke grondstoffen zoals soja te komen. Bovendien zouden

we de verteringssnelheid van een deel van het ruwvoeder

kunnen verhogen, zodat de nood aan mengvoeder — om

de vertering vlotter te laten verlopen — verkleint.

Gras lijkt in dat opzicht veel interessanter dan maïs. Het is

eiwitrijker en vlotter verteerbaar als het vroeg geoogst

wordt. Indien we klaver toevoegen aan het gras, ontstaan

er nog extra voordelen:

• De klaver fixeert zelf stikstof en dat is kostenbesparend. 

• Bovendien zijn de blaadjes van de klaver zeer snel ver-

teerbaar en eiwitrijk. De stengels van de rode klaver zijn

een zeer interessante structuuraanbrenger: ze bevatten

minder lignine dan de maïsstengels maar meer eiwit en

mineralen. De aanwezigheid van deze structuur is

uitermate belangrijk om te komen tot een goede verte-

ringsefficiëntie. Vandaar ook het advies om altijd zowel

rode als witte klaver op te nemen in het grasland. Met

nadruk op witte klaver in graaspercelen omdat deze

beter bestand zijn tegen grazen en met nadruk op rode

klaver in maaipercelen omdat deze meer opbrengst

geeft onder een maairegime. Als alternatief voor rode

klaver kan je ook luzerne gebruiken dat voor de

gezondheid van het vee nog betere resultaten oplevert

dan rode klaver. Deze teelt is geschikter voor zwaardere

gronden.

Wanneer je veel grasklaver opneemt in het rantsoen van

het melkvee, heb je nog maar beperkt ruimte voor snij-

maïs. Deze wordt geteeld en gevoederd tijdens de zomer

om de klaverrijke rantsoenen enigszins af te remmen.

Deze maïs wordt ingezaaid na gescheurde grasklaver of

luzerne en op de meest aangepaste percelen. De

opbrengst zal dan ook altijd goed zijn. 

Om de overgang te maken van maïs naar grasklaver of

luzerne kan er gewerkt worden met een tussenteelt graan,

dat geoogst wordt in de zomer als GPS*. Hierna volgt het

ideale moment voor de inzaai van grasklaver en luzerne.

Sommigen landbouwers zijn zo enthousiast dat ze de

grasklaver al in het voorjaar als onderzaai in het graange-

was zaaien. Zo kunnen ze kort na de graanoogst rekenen

op een eerste snede grasklaver. De graaspercelen worden

in het voorjaar vernieuwd met een tussenteelt zomer-

graan, dat ook in de zomer als GPS geoogst wordt.

De verteringsefficiëntie kan stijgen met de snel verteer-

bare gewassen, maar er is nood aan voldoende structuur

in het voeder. Bij voorkeur komt deze van een cellulose-

bron zoals luzerne, rode klaver of hooi. Zowel graszaad-

hooi als beheersgras uit een natuurgebied komen hier-

voor in aanmerking. Zeker tijdens de droogstand zijn deze

voedermiddelen onontbeerlijk gezien het hoge calcium-

gehalte van grasklaver en luzerne. Als we koeien tijdens

de droogstand rantsoenen geven die rijk zijn aan graskla-

ver of luzerne, zal er meer kalfziekte optreden. We kun-

nen dit tegengaan door graszaadhooi of beheersgras te

gebruiken. 

Een aanvulling van het basisrantsoen voor producerende

koeien met bietenpulp, zorgt voor een nog betere verte-

ringsefficiëntie. Het nadeel hiervan is het eiwitarme

karakter van de pulp. Vaak vraagt dit nog een kleine

eiwitaanvulling onder de vorm van bierdraf.

Voorjaarsrantsoen

De bierdraf past ook bij het FOS*-rijke voorjaarsgas dat

eerder eiwitarm is, doordat het geen kunstmest kreeg en

de stikstof levering vanuit de bodem nog niet volop op

gang is. Extra structuur uit een beetje snijmaïs en hooi

kan dit probleem oplossen.

Zomerrantsoen

In volle zomer loop je het risico dat het rantsoen te snel

verteerd wordt, dat kan deels afgeremd worden door snij-

maïs toe te voegen. 

Grasklaver als onderzaai
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Najaarsrantsoen

In het najaar stijgt het eiwitgehalte van de grasklaver zeer

sterk. Dat moet gecorrigeerd worden door zowel graansi-

lage als snijmaïs aan het rantsoen toe te voegen. Vaak is

de grasklaver dermate structuurarm dat een aanvulling

met hooi ook gewenst kan zijn. De beperkt geteelde snij-

maïs wordt zo volledig in de weideperiode gebruikt.

Winterrantsoen

Het basisrantsoen van de winter is rijk aan de verschil-

lende soorten grasklaverkuil, de lasagnekuil* krijgt onze

voorkeur gezien de vrij grote variatie in de samenstelling

van de sneden over het jaar (zie tabel 1). Doordat je als

teler moet rekenen op de stikstoffixatie via vlinderbloe-

migen en de verdere stikstofdynamiek op basis van mine-

ralisatie, heb je in het eerder frisse voorjaar een beperkte

stikstofvoorziening en in het najaar een zeer ruime stik-

stofvoorziening van de grasklaver. Dat resulteert in een

evolutie van matig eiwitrijke grasklaver in het voorjaar

naar zeer eiwitrijke grasklaver in het najaar. Extra snel

verteerbaar zetmeel uit graan is nodig onder de vorm van

GPS*. Bietenpulp en bierdraf maken het basisrantsoen af.

Indien je zou berekenen hoeveel darmverteerbaar zetmeel

er in de rantsoenen zit, vinden velen dit waarschijnlijk

afschrikwekkend laag. Deze angst is ten dele onterecht:

koeien in de tweede helft van de lactatie hebben geen

nood aan grote hoeveelheden darmverteerbaar zetmeel

als er voldoende structuur aanwezig is in het voeder.

Integendeel, darmverteerbaar zetmeel geeft vaak aanlei-

ding tot verhoogde insulinegehalten bij koeien in de

tweede helft van de lactatie*. Dat heeft dan weer vervet-

ting tot gevolg terwijl de melkproductie daalt. De snelle

basisrantsoenen die arm zijn aan darmverteerbaar zet-

meel zorgen voor een betere persistentie tijdens de

tweede helft van de lactatie.

Maar de angst voor de lage gehalten aan darmverteerbaar

zetmeel zijn volledig terecht voor de koeien in het eerste

deel van de lactatie*. We lossen dit op door maïsgraan te

verschaffen aan deze dieren. In de winter is een kleine

aanvulling met lijnzaad op zijn plaats bij de startende

koeien. In combinatie met het maïsmeel zorgen we er zo

voor dat de koeien uit de negatieve energiebalans* blijven.

We geven zo een echt krachtvoeder, energierijk en eiwit-

arm, om de koeien te lanceren met de lactatie. Daarna

produceren ze op basis van hun snel verteerbaar basis-

rantsoen, waarvan het eiwitgehalte niet echt hoog (16%

RE*) hoeft te zijn omdat er een zeer diverse energieaan-

breng is in combinatie met een degelijke structuurvoor-

ziening.

Samengevat

Energie aanbreng:

(suikers uit voorjaarsgras)

Pectines* uit bietenpulp

pensverteerbaar zetmeel uit granen

darmverteerbaar zetmeel uit maïs (zeker nodig bij de lactatiestart)

vetten uit lijnzaad (opportuun bij de lactatiestart)

Structuurvoorziening:

stengels van rode klaver

maïsstengels in zomer naast rantsoenen die rijk zijn aan witte klaver

hooi op momenten waar de structuuraanbreng ondermaats is

De werking van de koepens Lasagnekuil
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11zuivere melk ggo’s vermijden door anders te telen

Modelrantsoen voor een modelbedrijf

Op basis van wat hierboven beschreven is, stellen we

hierna een modelrantsoen op voor een bedrijf met 40 ha

goede grond. Dat bedrijf wil net als het gangbare bedrijf

8.065 liter per koe leveren aan de melkerij. Met 62 koeien

en bijhorend jongvee levert dit 500.000 liter melkproduc-

tie per jaar.

We gaan uit van volgende voederwaarden:

Alle voedermiddelen zijn per kg droge stof (DS*) uitge-

drukt behalve het maïsmeel en het lijnzaad, die per kg

verse stof uitgedrukt worden. Een modelrantsoen zou er

voor de verschillende seizoenen als volgt uitzien:

Op deze manier komen zowel grasklaver als maïs tot hun

recht. Om koeien uit de negatieve energiebalans te hou-

den hebben we alleen het darmverteerbaar zetmeel nodig

uit maïs bij de aanvang van de lactatie. Het maïsstro is

eerder problematisch voor een koe: het is slecht verteer-

baar wegens het hoge ligninegehalte. Als we de snijmaïs

in het basisrantsoen vervangen door grasklaverkuil, ver-

hogen we de verteerbaarheid van het basisrantsoen.

Daardoor zal de efficiëntie van de melkproductie op

bedrijfsniveau aanzienlijk stijgen.

Met deze rantsoenen zijn producties van 8.065 liter melk

per koe per jaar vlot haalbaar. Hogere melkproducties tot

10.000 liter melk per koe per jaar zijn ook mogelijk. Maar

op bedrijven met een gemiddelde levering aan de melke-

rij per koe per jaar van 8.065 liter melk zijn er ook enkele

koeien van 12.000 liter melk. Wellicht zal de gemiddelde

melkproductie per koe bij de melkcontrole hoger zijn

omdat eventuele kalveropfok of verliezen niet meegere-

kend werden. Op bedrijven die met grasklaver werken,

merken we vaak dat de gemiddelde productie gehand-

haafd blijft. Maar er volgt wel een andere lactatiecurve:

minder piekproductie en een betere constante productie.

Misschien zelfs net hetgeen waar veel melkveehouders

van dromen.

Tabel 1: voederwaarden (bron BLIVO, 2004)

VEM* RE* DVE* OEB* FOS* SW*

Grasklaver voorjaar 950 16 90 15 690 1,3

Grasklaver zomer 950 18 100 30 650 1,6

Grasklaver najaar 930 21 100 50 600 1,4

Grasklaver Kuil 1 870 14 65 -5 600 2,5

Grasklaver Kuil 2 880 16 70 10 560 2,9

Grasklaver Kuil 3 890 18 75 30 540 2,9

Grasklaver Kuil 4 880 20 75 50 520 2,9

Grasklaver Kuil 5 830 22 65 70 480 2,5

Grasklaver Lasagne 870 18 70 31 540 2,74

Snijmaïs 950 9 45 -25 500 2,5

Graansilage 900 9 45 -25 560 2,5

Beheersgras 650 11 45 0 450 4

Bierbostel 955 27 150 50 330 1

Bietenpulp 050 8 100 -65 715 1

Maïsmeel 1100 8,5 85 -31 415 0,25

Lijnzaad 1691 21 70 105 302 0,3

Voorjaar

Voorjaarsgrasklaver ad libitum (15 kg DS*)

Bierbostel 2 kg DS*

Snijmaïs 3 kg DS*

Dat levert de mogelijkheid om tot 30 liter melk te produceren

met een RE* van 15,8 en 250 OEB*.

Maïsmeel 3 kg voor koeien <100 dagen lactatie*

Zomer

Grasklaver ad libitum (16 kg DS*)

Snijmaïs 4 kg DS*

Dat levert de mogelijkheid om tot 30 liter melk te produceren

met een RE* van 16,4 en 380 OEB*

Maïsmeel 3 kg voor koeien <100 dagen lactatie*

Najaar

Grasklaver vers ad libitum (12 kg DS*)

Graansilage 4 kg DS*

Snijmaïs 4 kg DS*

Dat levert de mogelijkheid om tot 28 liter melk te produceren

met een RE* van 16,2 en 400 OEB*

Brok 3 kg voor koeien <100 dagen lactatie*
(80% maïsmeel/20% lijnzaad)

Winter (185 dagen)

Lasagnakuil van 5 sneden

Grasklaver ad libitum (14 kg DS*)

Graansilage 3 kg DS*

Bierbostel 1 kg DS*

Bietenpulp 2 kg DS*

Dat levert de mogelijkheid om tot 27 liter melk te produceren

met een RE* van 16,5 en 295 OEB*

Brok 3 kg voor koeien <100 dagen lactatie*
(80% maïsmeel/20% lijnzaad)



Als we de productie van de melk kunnen handhaven,

biedt dat verscheidene voordelen. 

Vaak zijn telers inzake wetgeving gebonden aan hun

melkproductie per koe. Er is het melkquotum, maar ook

de nutriëntenstop* en de vergunning zijn sterk bepalend

voor het noodzakelijke productieniveau van de koeien.

Bekijk voorgaand rantsoen als een mogelijkheid, maar

niet als een recept. Om te komen tot goede melkproduc-

ties is een uitgekiende rantsoenberekening, nauwkeurige

opvolging en eventuele bijsturing zeer belangrijk.

Staar u niet blind op cijfermatige analyses van ruwvoeder:

maïs in combinatie met sojaschroot wordt vaak overschat

in relatie tot wat koeien er in de praktijk mee kunnen

aanvangen. Denk hierbij aan de courante lichte overdose-

ring van darmverteerbaar eiwit (DVE)* in de meeste rant-

soenen voor hoogproductief melkvee.

Ervaringen van melkveehouders met graansilage en gras-

klaver leren dat dieren met deze voedercomponenten

vaak beter kunnen presteren dan de theorie op basis van

voederanalyses voorspelt.

Misschien heeft dit wel te maken met de wiskundige

berekeningen die gepaard gaan met de schatting van de

voederwaarde, terwijl onze koeien getraind zijn om melk te

produceren en van wiskunde geen kaas gegeten hebben.

Correcties aan de hand van signalen van de koeien, blij-

ven achteraf ook zeker aangewezen. Rantsoenberekenin-

gen zijn toch maar een richtingaanwijzer. Alleen de

koeien zelf kunnen de rantsoenen juist berekenen.

12

Productiehandhaving
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13zuivere melk ggo’s vermijden door anders te telen

Hiertoe enkele handvaten:

• Koeien hebben voldoende structuur als minstens 60%

van de koeien in rust herkauwen, bovendien moeten ze

minstens zestig keer herkauwen per herkauwbolus*.

• Dunne bleke mest wijst op FOS* overschot, dunne don-

kere mest wijst op OEB* overschot. Veel onverteerde

delen in de mest wijst op een slechte penswerking.

Taaie bleke mest wijst ook op trage pensvertering.

• Trage koeien met matige productie en neiging tot vlees-

aanzet kunnen wijzen op teveel darmverteerbaar zet-

meel. Zeer nerveuze koeien met donkere mest wijzen op

eiwitovermaat, nerveuze koeien met bleke mest wijzen

op sluimerende pensverzuring.

• Voldoende melk, lage eiwitgehalten, hoge vetgehalten

en relatief hoge ureumgehalten kunnen wijzen op FOS-

tekorten* in de pens. Dat komt voor bij voldoende zet-

meel, maar te weinig FOS uit pectines*.

Het vakmanschap van de boer zal een belangrijke rol spe-

len in het welslagen van de strategie om meer duurzaam

dierenvoeder te gebruiken.

Wellicht is het al opgevallen dat de teeltplanning die

hoort bij een dergelijk bedrijf er anders uitziet dan bij de

meeste gangbare bedrijven die — gedreven door de histo-

rische maïspremie — vaak ongeveer de helft maïs in het

areaal hebben.

Laten we uitgaan van 12.000 kg DS* grasklaver, 10.000 kg

DS* graansilage, 15.000 kg DS* snijmaïs en 8.000 kg DS*

korrelmaïs. Dan hebben we voor de voorgestelde bedrijfs-

voering nood aan slechts 3 hectaren snijmaïs, 5 hectaren

graan, 2 hectaren korrelmaïs, 30 hectaren grasklaver en

30.000 kg beheershooi of graszaadhooi om met 62 koeien

en bijhorend jongvee 500.000 liter melk te produceren.

Volgende extra voedermiddelen zijn nodig naast de eigen

geteelde producten: 

20.000 kg DS* bierdraf

25.000 kg DS* bietenpulp

30.000 kg DS* beheershooi of graszaadhooi

4.000 kg lijnzaad

Het is aangewezen om een vitaminen- en mineralenkern

te blijven geven ter aanvulling van de vele kuilvoeders in

het winterrantsoen. Er schuilt een mogelijke oplossing in

het kunstmatig drogen van grasklaver om uiteindelijk te

komen tot een betere bewaring van de vitaminen zodat

de dure vitaminen uit de kern kunnen. Verder zal het dan

afhangen van de botanische samenstelling van de perce-

len grasklaver, de bodemsoort en de bodemvruchtbaar-

heid in hoeverre het toevoegen van mineralen aan het

rantsoen nog nodig is.
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Een bedrijfsvoering van 8.065 liter per koe geleverd aan

de melkerij met 500.000 liter te leveren op 40 ha, waar-

van 20 ha snijmaïs en de andere helft gras, heeft 1.000 kg

evenwichtig krachtvoeder per koe nodig, 720 kg soja-

schroot per koe en 360 kg droge stof-perspulp. Dit moet

aangevuld worden met extra vitaminen  en mineralen.

Het noodzakelijke jongvee is hiermee ook gevoederd.

De hieronder voorgestelde kosten zijn voor discussie vat-

baar, zoals alle cijferberekeningen ter voorspelling. Ze

vinden hun oorsprong in inventarisatie van kostprijsana-

lyses aan de hand van boekhoudresultaten. Deze prijzen

worden verder theoretisch benaderd. De prijzen voor aan-

gekochte voedermiddelen schommelen bovendien sterk

over de jaren heen, bekijk het als een realistisch voor-

beeld van een momentopname. De absolute cijfers zijn

minder belangrijk dan de trend die we kunnen afleiden

uit de cijfermatige benadering van de verschillende

bedrijfsvoeringen.

Gangbare productie

Uitgaande van:

Gras vers (met kunstmest)
ııı

: €62,5 per ton DS €750 per ha

Graskuil (met kunstmest)
ııı

: €112,5 per ton DS €1.350 per ha

Snijmais: €75 per ton DS €1.050 per ha

Perspulp: €125 per ton DS

Evenwichtig krachtvoer: €175 per ton

Sojaschroot: €225 per ton

11 ha gras vers: €8.250,00

9 ha graskuil: €12.150,00

20 ha snijmais: €21.000,00 

22320 kg DS* bietenpulp €2.790,00 

62000 kg evenwichtig krachtvoer €10.850,00 

44640 kg Sojaschroot €10.044,00 

Vit/min €500,00

€65.584,00 totale voederkosten

€13,12 per 100 liter

waarvan €4,84 per 100 liter/bedrijfsvreemd voeder

€8,28 per 100 liter/bedrijfseigen voeder

Bedrijfseconomie

ııı De prijs van stikstofkunstmestbehandeling per ha grasland is €150.
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Duurzame productie

Gangbaar Optimaal GGO-vermijdend Verschil

Bedrijfseigen voeder €8,28 per 100 liter €7,43 per 100 liter €0,85 per 100 liter

Bedrijfsvreemd voeder €4,84 per 100 liter €2,01 per 100 liter €2,83 per 100 liter

Totale voederkost €13,12 per 100 liter €9,44 per 100 liter €3,68 per 100 liter

Vergelijking kostprijs gangbare en duurzame productie

Grasklaver vers: €50 per ton DS* €600 per ha

Grasklaverkuil: €100 per ton DS* €1.200 per ha

Voor- en nateelt: €75 per ton DS* €187,5 per ha

Snijmaïs: €70 per ton DS* €1.050 per ha

Graansilage: €70 per ton DS* €750 per ha

Maïsmeel: €125 per ton DS* €1000 per ha

Kostprijs bedrijfsvreemd voeder (aan te kopen):

Beheershooi: €60 per ton

Perspulp: €100 per ton DS*

Bierdraf: €125 per ton DS*

Lijnzaad: €400 per ton

Totale kostprijs bedrijfseigen voeder:

16 ha Grasklaver vers: €9.600,00

14 ha Grasklaverkuil: €16.800,00

10 ha Voor- en nateelt: €1.875,00

3 ha Snijmaïs: €3.150,00

5 ha Graansilage: €3.750,00 

2 ha Korrelmaïs: €2.000,00

€37.175,00

Totale kostprijs bedrijfsvreemd voeder:

20.000 kg DS* bierdraf: €2.500,00

25.000 kg DS* bietenpulp: €3.125,00

30.000 kg DS* beheershooi

of graszaadhooi: €1.800,00

4.000 kg lijnzaad: €1.600,00

Vit/min: €1.000,00

€10.025,00

€47.200,00 totale voederkosten

€9,44 per 100 liter

waarvan €2,01 per 100 liter/bedrijfsvreemd voeder

€7,43 per 100 liter/bedrijfseigen voeder

Kostprijze bedrijfseigen Productiekosten Bewerking

voeder en teeltkosten
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In goede teeltjaren is er op gangbare bedrijven een over-

schot van 3 ha maïs, die nog doorverkocht kan worden.

Dit levert 3150 euro op of 0,63 euro per 100 liter. Met de

MTR* regeling kunnen de oude bedrijfspremies behouden

worden en voor de ingezaaide grasklaver kan de graskla-

ver premie aangevraagd worden: 600 euro per ha. Dit kan

maar verkregen worden tot het plafond van 600 euro

inclusief de MTR-premie. Dit zal neerkomen op ongeveer

2.000 euro extra per jaar gedurende vijf jaren. 

De bedrijfsvoering wordt intensiever op vlak van kennis en

vakmanschap, vaak moet de noodzakelijke kennis aange-

kocht worden onder de vorm van bedrijfsbegeleiding. Dat

kost ongeveer 1.250 euro per jaar of 0,25 euro per 100 liter

melk. Terwijl advies rond gangbare voeding via de vee-

voederfabriek gratis bij het voer bij geleverd wordt.

We houden eens rekening met de mogelijkheid om deze

voor- en nadelen allemaal in te calculeren.

Prijzen in € per 100 liter

Gangbaar Optimaal GGO- Verschil 
vermijdend Voordeel

Optimaal
Bedrijfseigen voer 8,28 7,43 0,85

Bedrijfsvreemd voer 4,84 2,01 2,83

Totale voederkost 13,12 9,44 3,68

Andere voordelen

Verkoop overschot voeder 0,63 0 -0,63

Extra Premie (5 jaar) 0 0,4 0,4

Kennisaankoop 0 -0,25 -0,25

Netto voordeel optimale bedrijfsvoering 3,25

We kunnen hieruit besluiten dat een GGO-vermijdings-

strategie in de Vlaamse melkveehouderij zelfs een kosten-

voordeel kan opleveren. De voorwaarde? Als het gepaard

gaat met een aanpassing van het teeltplan om de ener-

gie- en eiwitproductie op bedrijfsniveau uit te balance-

ren. Bovendien moet er ook voldoende kennis en vak-

manschap bij de teler aanwezig zijn om deze autonome

bedrijfsvoering rond te krijgen. Een grote uitdaging voor

iedere melkveehouder die in de toekomst met melkpro-

ductie zijn boterham wil verdienen.

Zonder ons blind te staren op de concrete cijfers, blijkt uit

deze bedrijfseconomische analyse dat de zoektocht naar

een meer autonome bedrijfsvoering kostenbesparend kan

werken. Tegelijk wordt ook het gebruik van GGO-kritische

componenten vermeden. Het benodigde vakmanschap

maakt dat het wellicht moeilijk is om vanaf het eerste jaar

het volledige voordeel te halen uit de voorgestelde

bedrijfsvoering. Maar in Vlaanderen bestaan er vandaag al

bedrijven die deze bedrijfsvoering hanteren, met econo-

misch succes én ondernemersvreugde (zie interview p19,

Deel 1 van dit rapport). 

Geïnteresseerde telers gaan best eerst kijken op bedrijven

die al met gras-klaver werken, om in levende lijve te zien

hoe de methode in elkaar steekt. Verder is het belangrijk

de noodzakelijke kennis op te doen, ter voorbereiding van

concrete stappen. 

Alles begint bij de aanpassing van het teeltplan. Vol-

doende ruwvoedervlinderbloemigen opnemen in de

teeltplanning is de boodschap. Vaak lukt dit pas na een

jaartje met veel graan, omdat de inzaai van grasklaver na

maïs te laat komt en zo minder kans op succes oplevert.

Als het teeltplan eenmaal op maat is van de voederbe-

hoeften van de dieren, dan kan het voer geoogst worden

en zo leiden tot een voederstock waar eiwit en energie in

voldoende mate evenwichtig aanwezig zijn. Eens voeder-

voorraad en veevoedkundige kennis aanwezig zijn, kan er

gestart worden met de bijhorende rantsoenen. 

In elke fase zijn kennis, vakmanschap en opvolging van de

bedrijfsontwikkeling uitermate belangrijk. Het gebrek aan

noodzakelijke ervaring kan gecompenseerd worden door

contact met en overleg tussen gelijkdenkende melkvee-

houders. Verder kan deskundige opvolging door een erva-

ren bedrijfsadviseur van de bedrijfsontwikkeling aange-

wezen zijn. In dit ganse proces is het belangrijk om vol-

doende vertrouwen te hebben en te houden in de

bedrijfsevolutie.

Sommige telers menen dat de voorgestelde bedrijfsont-

wikkeling onmogelijk is voor hen omdat ze te weinig

grond zouden hebben. Het is inderdaad moeilijk voor

bedrijven die meer dan 15.000 liter per hectare leveren

om grondverbonden autonoom te produceren. Maar dat is

ook moeilijk in de gangbare bedrijfsvoering. Nu wordt er

op dergelijke bedrijven voornamelijk energie geteeld

onder de vorm van maïs, terwijl het eiwit aangekocht

wordt. Ook voor hen is het interessant om de duurste

component (eiwit) — GGO-kritisch onder de vorm van

sojaschroot — zelf te telen op basis van ruwvoedervlinder-

bloemigen. Aanvulling en bijsturing met aangepaste

energiecomponenten maakt het voor hen mogelijk om

goed en meestal ook nog goedkoop te produceren. Ze ver-

vangen de vroegere eiwitaankoop door energieaankoop,

die vaak als bijproduct uit de voedingsindustrie gekocht

kan worden onder vorm van pulp of bijproducten van gra-

nen of aardappelen. 
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Meerwaarde

Maatschappelijke meerwaarde 

Door de plaatsspecifieke stikstoffixatie van de klaver zal

de stikstofefficiëntie sterk verbeteren. Klaver fixeert alleen

stikstof als die gewenst is. Bij eventuele stikstofovermaat

verdwijnt klaver zelfs. Uit studies blijkt dat kunstmest en

krachtvoeder de grootste oorzaak zijn van slechte resulta-

ten inzake mineralenefficiëntie ıv. Door deze zaken gro-

tendeels uit te schakelen, kunnen we de mineralenbalans

van de ganse melkveehouderij aardig oppoetsen.

Grasklaver heeft een groot potentieel voor de opbouw van

bodemvruchtbaarheid. Het gehalte aan organische stof

van de bodem stijgt bij de teelt van grasklaver. We stoc-

keren zo koolstof in de bodem, die we in het verleden

vaak kwijtspeelden met maïs als monocultuur. Grasklaver

verplaatst koolstof van de atmosfeer naar de bodem en

gaat zo het broeikaseffect tegen. De verlaging van de

organische stof in de bodem bij een monocultuur van

maïs levert het omgekeerde resultaat.

Klavers worden bij voorkeur niet bespoten met grasland-

herbiciden. Nazomerinzaai of onderzaai onder graan zal

de onkruiddruk beperken, zodat ook dit geen probleem

oplevert. Na een maaibeurt ben je alle sporadische

onkruid kwijt.

Omdat ook maïs wegvalt die traditioneel met veel herbi-

ciden behandeld wordt, daalt het totale gebruik van

bestrijdingsmiddelen in de melkveehouderij aanzienlijk.

Grote monoculturen van maïs ogen niet zo mooi, wat tot

een landschapsverstorend effect leidt. Deze kritiek zou

verdwijnen bij overschakeling naar klaver. Het gras blijft

groen, maar wordt doorheen het jaar verder gekleurd met

de rode en witte bloemen van de klaver. Bovendien komt

landschapsvriendelijker graan opnieuw de kop opsteken

in melkveegebieden waar men met klaver werkt.

Met dit teeltplan kunnen we efficiënt melk produceren

tegen een lage kostprijs. Mits de nodige aandacht voor

het rantsoenevenwicht kan dit met een minimale milieu-

belasting vanuit stikstof. De voorgestelde bedrijfsontwik-

kelingsstrategie met de vermijding van GGO-kritische vee-

voedercomponenten biedt tal van interessante nevenef-

fecten voor de maatschappij. 

Voor de melkveehouder

Doordat er minder kunstmest wordt aangekocht en min-

der bestrijdingsmiddelen gebruikt worden én doordat de

eiwitinput daalt op het bedrijf, kunnen de kosten alleen

maar dalen. Voor de landbouwer is dat vanzelfsprekend

interessant, zeker gezien de lage prijzen op de melkmarkt

op dit moment. Ook de opbouw van organische stof in de

bodem en de verbetering van de bodemvruchtbaarheid

kunnen in de toekomst alleen maar betere bedrijfsresul-

taten opleveren. Geen landbouwer die daarover zal treu-

ren.

De voornaamste inspanning die de melkveehouder moet

leveren, ligt op vlak van zorg, kennis en vakmanschap.

Voor de ondernemers in de melkveehouderij van vandaag

kan dat net een grote uitdaging bieden.

ıv Stikstofgebruik en –efficiëntie in de Vlaamse Melkveehouderij, Stedula,2004

Stikstoffixatie op de wortels van klaver
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Grasklaver: achtergrondinfo
v

Bij inzaai van blijvende weide (Engels raaigras en witte

klaver) kan men overwegen om toch rode klaver en even-

tueel tot 15% Italiaans raaigras in te zaaien. Uiteindelijk

zullen deze verdwijnen, maar in de beginfase zorgen ze

voor een hoge opbrengst. Veldbeemd bij inzaaien in het

mengsel verhoogt de standvastigheid en timothee ver-

hoogt de smakelijkheid.

Bij de aanleg van tweejarige kunstweides (Italiaans raai-

gras en rode klaver) kan men overwegen om zeker op de

v Extra info over de grasklaver teelt als basis van het voorgestelde alternatief. (Deze informatie werd overgenomen uit Het Complete Grasklaverboek ,

BLIVO, 2001; te bestellen via bij Bioforum Uitbreidingstraat 470 a, 2600 Berchem, Tel 03 286 92 78, Fax 03 286 92 79, www.bioforum.be)

Bijlage 1

kopakker toch ook Engels raaigras en witte klaver mee in

te zaaien. De berijding op de kopakker zorgt anders al

vlug voor het verdwijnen van het Italiaans raaigras en de

rode klaver. Er gaan steeds meer stemmen op om ook in

maaiweide te opteren voor een vroeg Engels raaigrastype

— in plaats van Italiaans raaigras — in combinatie met

witte en rode klaver om de voederwaarde te verhogen.

Een alternatieve oplossing is de inzaai van rode klaver met

timothee. Of als tussenoplossing voor Engels en Italiaans

raaigras kan er voor gekruisd raaigras gekozen worden.
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klaversoorten

Witte klaver

Latijnse naam: Trifolium repens L.

Een witte klaverplant bestaat uit stolonen. Stolonen zijn

liggende, kruipende stengels met knopen. Uit elke knoop

groeit één bladsteel met een blaadje. Dat blaadje kan

diverse vormen hebben, is groen van kleur en vouwt zich

open bij dag of dicht bij nacht. Later krijgt dat blaadje de

karakteristieke vorm van een klaverblad. Bij elke knoop

zijn er ook twee wortelgroeipunten waarvan er één onder

vochtige omstandigheden uitgroeit tot een wortelgestel.

Dat wortelgestel neemt in de tijd de functie over van de

penwortel die bij de kieming is gevormd. Wanneer er

nieuwe wortels worden gevormd, worden deze vrijwel

onmiddellijk geïnfecteerd door de Rhizobium-bacteriën.

Uit de okselknoppen van de knoop kan zich een bloei-

wijze ontwikkelen of een nieuwe stolon. Door het steeds

opnieuw ontstaan van nieuwe stolonen verspreidt witte

klaver zich over het perceel. 

Bij witte klaver kan men verschillende typen onderschei-

den: het weide type en grootbladige witte cultuurklaver. 

De witte weideklaver is kleinbladig, kortblijvend en stoelt

sterk uit via stolonen. Vaak komt dit klavertype spontaan

voor in open plekken en in percelen met lagere stikstof-

niveaus. Het verdraagt zeer goed intensieve beweiding. De

stikstofbinding is maar matig. 

Witte cultuurklaver heeft een groter blad en is grover van

vorm. De uitstoeling is minder uitgesproken. Door de

opgaande groei kan deze soort de concurrentie met het

gras beter aan. Witte cultuurklaver is geschikt voor maaien

en beweiden. De standvastigheid is goed. Hierdoor kan

dit type gebruikt worden voor blijvende graslanden.

Rode klaver

Latijnse naam: Trifolium pratense L

Rode klaver vormt geen stolonen zoals witte klaver.

Nieuwe bebladerde stengels ontstaan uit de zijscheuten

in de bladoksels. Rode klaver deelt men hierdoor in bij de

pollenvormers. Doordat er geen stolonen worden

gevormd, is deze klaversoort niet in staat om open plek-

ken in het grasland te koloniseren. Door het uitblijven van

een vegetatieve vermeerdering is de levensduur beperkt

tot ongeveer drie jaar.

Rode klaver wortelt met een penwortel. Hierdoor is de

plant in staat om in de diepere lagen vocht en voedings-

stoffen te gaan halen. Het diepe wortelgestel maakt dat

rode klaver minder gevoelig is voor droogte. 

Tabel rasseneigenschappen witte weideklaver (Bron: Nederlandse rassenlijst 1998)

Ras Standvastigheid Concurrentie Vermogen Wintervastheid Snelheid Voorjaarsontwikkeling Opbrengst

Rivendel 7,5 7 8 6,5 98

Pertina 7,5 7 8 6 98

Barbian 7,5 7 7,5 6 96

Gwenda 8 7 6,5 6 95

Tabel rasseneigenschappen witte cultuurklaver (Bron: Nederlandse rassenlijst 2001)

Ras Standvastigheid Concurrentie Vermogen Wintervastheid Snelheid Voorjaarsontwikkeling Opbrengst

Retor 7,5 7,5 8 7 100

Merwi 8 8 7 7 100

Alice 8,5 8,5 6,5 7 100

Riesling 8,5 8,5 8 8 103

Ramona 8,5 8 7,5 7,5 100

Tabel rasseneigenschappen rode klaver (Bron: 8ste Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor grassen voor voederdoeleinden 2000)

Ras Meeldauwresistentie Sclerotinia Persistentie Ploidegraad Opbrengst

Lemmon 8,6 7,1 7 Diploïd 99

Merian 8,6 7,1 7,1 Diploïd 100

Merviot 6,3 7,2 7,7 Diploïd 100

Violetta 5,8 6,8 6,8 Diploïd 97

Rotra 5,6 7,6 6,8 Tetraploïd 103
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Inzaaien of doorzaaien

De inzaai van grasklaver kan op verschillende manieren

gebeuren.

Bij te ploegen land is een totale vernieuwing met inzaai

van gras en klaver de meest aangewezen optie. Dat

gebeurt bij voorkeur in augustus of begin september om

de onkruiddruk te minimaliseren.

Men heeft dan weinig last van onkruid en een gemaaide

najaarsnede laat aan de zode toe om zich stevig te

maken. Zo heeft het in het volgende voorjaar minder last

van eventuele vertrapping door het vee. Om het onkruid

weinig kans te geven, dient er steeds genoeg gras- en

klaverzaad gebruikt te worden, bijvoorbeeld 30 kg gras-

zaad en 4 tot 6 kg klaverzaad per hectare.

Als u zo zuinig mogelijk wil omspringen met mineralen,

gaat de voorkeur uit naar het voorjaar. Bij inzaai in het

voorjaar kan men inzaai onder dekvrucht (zomergraan)

overwegen om de onkruiddruk te verminderen. Vlug

maaien van de eerste snede is dan ook aangewezen. Aan-

gewezen. Men de graanteelt met onderzaai grasklaver

volledig tot zijn recht laten komen als GPS*.

Bij niet te ploegen land kan men doorzaaien of een inzaai

na behandeling met een zodefrees overwegen. Dat doet

men bij voorkeur na de eerste snede bij vochthoudende

gronden of in augustus op alle gronden. Door begrazing

de zode kort houden, geeft de klaver de kans om zich te

installeren.

Bij drijfmestinjectie is het altijd mogelijk om tezamen

daarmee klaverzaad op het perceel te verspreiden: door

het mee te verdelen in de drijfmestton. Deze methode

lukt best op zeer zware gronden in het vroege voorjaar.

Een andere eenvoudige manier is breedwerpig doorzaaien

van klaver — vaak vermengd met zand gezien de kleine

hoeveelheid zaad van de klaver — nadat de zode licht

beschadigd werd met een weide-eg of een wiedeg. U doet

dit ook best na de eerste snede en u houdt het gewas best

kort omdat klaver een lichtkiemer is en weinig concurren-

tie verdraagt in de beginfase van de groei en installatie.

Bodem en bemesting

Voor de stikstofbemesting van grasklaver kan de klaver

gedeeltelijk zorgen, naast de aanvoer vanuit de dierlijke

mest. De rest van de bodemvruchtbaarheid moet dan

evenwel goed op peil zijn, zo moet de pH > 5.5 zijn en er

moet voldoende fosfaat en kali beschikbaar zijn voor de

teelt. Voor een maaiweide volstaan twee drijfmestgiften

van 20 ton runderdrijfmest om samen met de klaver in de

behoefte aan stikstof te voorzien. Bovendien wordt de

fosforbehoefte ongeveer gedekt. En om de vrij zware

afvoer van kalium op te vangen, hebben veel gronden —

zeker lichte gronden — nood aan een lichte kaliumbe-

mesting. Bijvoorbeeld kaïniet volgens grondanalyse.

Onkruidbestrijding

Nazomerzaai of onderzaai in graan beperken de onkruid-

druk, met maaien kan het toch gekiemde onkruid vlot

aangepakt worden bij inzaai in het voorjaar. 

Uitbating en oogst

De uitbating van grasklaver is te vergelijken met deze van

grasland, met dit verschil dat de groei van gras en klaver

niet parallel lopen. 

In het voorjaar zal er een relatief laag klaver aandeel zijn

in de snede omdat klaver een hogere temperatuur en

meer licht nodig heeft voor de groei dan gras.

Tijdens de zomer zal het aandeel klaver kunnen toenemen

als de omstandigheden dit toelaten, namelijk: niet teveel

stikstof beschikbaar in de bodem. Na een zeer ruime voor-

jaarsbemesting van het grasland met kunstmest kan kla-

ver het zelfs volledig laten afweten. Indien de omstandig-

heden gunstig zijn, zal de klaver in de zomer een goede

opbrengst opleveren, temeer daar de diepe beworteling

van klaver maakt dat de zode de droogte beter trotseert.

In een jong stadium maaien, zonder de groeipunten van

het gras te beschadigen, met een korte daaropvolgende

veldperiode staat garant voor een vlotte hergroei. De

jonge snede is VEM*- en eiwitrijk. Een korte veldperiode

beperkt de veldverliezen. Zo bekomen we een goede kuil.

Gezien het vlugge kwaliteitsverlies van gras in het voor-

jaar bij een lange groei, lijkt het mij aangewezen zeker in

het voorjaar relatief korte snedes te maaien. Vermits kla-

ver veel makkelijker zijn voederwaarde behoudt, kunt u in

de zomer en het najaar best wachten op een zwaardere

snede en goed weer. En dat zonder veel risico voor kwa-

liteitsverlies dankzij de lange groeiperiode van klaver.

Voor het weidebeheer gaat de voorkeur naar het omwei-

dingssysteem dat een optimaal rendement van grasklaver

toelaat.

Het klaveraandeel sturen kan: bij een te groot klaveraan-

deel kan een lange stoppel het gras bevoordelen, bij een

klein klaveraandeel kan een korte stoppel de klaver

bevoordelen.

Met een goede uitbating kunnen gelijkaardige opbreng-

sten aan met kunstmest behandeld gras gehaald worden,

het kleine verlies zit in de latere start van de klavergroei in

het voorjaar. Dat wordt gecompenseerd door de betere groei

van de klaver bij de zomerdepressie. Bovendien is de kwaliteit

van najaarsgrasklaver beter dan bij gewoon gras omdat

dit vaak te lijden heeft van roestvorming in het najaar.
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Mestbalans

Bijlage 2

In het gangbare scenario, uitgaande van 62 koeien en bij-

horend jongvee, is er sprake van ongeveer 80 GVE totaal

of 2 GVE per hectare. Dit levert ongeveer 1600 ton mest in

totaal en dus 40 ton mest per hectare. Deels komt deze

mest rechtstreeks op het graasland terecht en verder zal er

ongeveer 40 ton drijfmest per hectare maïs gevoerd wor-

den naast 20 ton drijfmest per hectare grasland, wat dan

verder aangevuld wordt met kunstmest om tot bevredi-

gende opbrengsten te kunnen komen.

In het meer duurzame GGO-vermijdende scenario hebben

we evenveel dieren op evenveel grond. Dus zou je kunnen

stellen dat de bemestingsmogelijkheid gelijklopend is.

Hierbij moet evenwel een kanttekening gemaakt worden:

vaak is de mest bij de voorgestelde bedrijfsvoering armer

aan stikstof omwille van de voederstrategie. Opvolging

van mestanalyses op bedrijven die de voorgestelde

bedrijfsontwikkeling doormaakten, leerden ons dat de

concentratie aan stikstof per ton drijfmest kan evolueren

van meer dan 7 kg stikstof per ton drijfmest bij een gang-

bare bedrijfsvoering tot minder dan 4 kg stikstof per ton

drijfmest (“Goedkoop dier-en milieuvriendelijk melken”,

BLIVO, 2004). De efficiëntie die we op het niveau van voe-

derbenutting hebben, moet zich ergens wreken. De vrees

dat het staken van de kunstmestgifte nog meer stikstof

tekorten oplevert is onterecht. De vlinderbloemigen gaan

dit tekort aan stikstof compenseren. De gehalten aan

andere mineralen zijn vaak gelijklopend, soms treedt er

een lager gehalte aan kalium op in de beginjaren van de

omschakeling. 

Bij voorkeur wordt er via een omweidingssysteem alterne-

rend gemaaid en gegraasd op 20 hectaren. Zo komt er

reeds 20 ton mest rechtstreeks op de graaspercelen.

Verder zullen alle grasklaverpercelen in het voorjaar 20

ton drijfmest toegediend krijgen. Voor de zuivere maai-

percelen wordt dit aangevuld met nog eens 20 ton drijf-

mest. De maïs, na gescheurde grasklaver krijgt 40 ton

drijfmest en het graan dat in de teeltrotatie volgt na de

maïs krijgt 20 ton drijfmest in het voorjaar en voor de

nateelt grasklaver ook nog eens 20 ton drijfmest. Via de

stikstoffixatie van de klaver komen de noodzakelijke stik-

stof op het bedrijf.

Als vuistregel kun je stellen dat klaver 40-50 kg stikstof

per ton DS per ha per jaar kan fixeren. Uitgaande van

12000 kg DS per ha en 35% klaver komt er 189 eenheden

stikstof per ha per jaar op de grasklaverpercelen via de

klaver. De nateelt grasklaver in graan levert vaak relatief

grote aandelen klaver op, zeker indien deze reeds onder-

gezaaid werd bij het graan. De periode is ideaal voor stik-

stoffixatie omdat de klaver op zijn groeipiek zit. Vandaar

de berekening met 40% klaver en 50 kg stikstof per ton DS

klaver, uitgaande van 5 ton DS grasklaver in nateelt levert

dit 100 kg gefixeerde stikstof extra op.  Een grasklaverzode

scheuren geeft stikstofnalevering tijdens de volgende

teeltjaren, waarvan de maïs en in mindere mate ook het

graan kunnen profiteren.

De soms gehoorde vrees van stikstofovermaat bij grond-

verbonden bedrijven op de grasklaver percelen is onte-

recht. Slechts bij zeer hoge veebezettingen per hectaren of

slechte spreiding van de mest over de percelen kan een te

hoge bemesting leiden tot klaververlies. Bemesten met

dierlijke mest binnen de contouren van de mestwetgeving

levert geen probleem op met mogelijke stikstofoverbe-

mesting van klaver door dierlijke mest. Indien er veel

stikstofrijke kunstmest toegediend wordt bij de eerste

snede kan het gras te sterke concurrentie opleveren voor

de klaver en zo de toekomstige werking van de klaver

hypothekeren of zelfs de klaver wegconcurreren.
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Verklarende woordenlijst

GGO: Genetisch Gemanipuleerd Organisme. Een GGO is een organisme waarvan het geneti-

sche materiaal veranderd is op een manier die door natuurlijke voortplanting en/of door

natuurlijke recombinatie niet mogelijk is.

Non-GGO: zonder GGO’s of GGO-vrij. De Europese wetgeving laat in dierenvoeder dat geen

GGO’s bevat een contaminatie met GGO’s toe tot maximaal 0.9% indien de besmetting

onvoorzien of technisch niet te voorkomen is. Verordening EG 1829/2003 en EG

1830/2003).

GGO-kritische gewassen: gewassen waarvan een genetische gemanipuleerde variant

bestaat (en er dus een risico bestaat op besmetting tussen de conventionele en de GGO

variëteit).

VEM: Voeder eenheid melk; maat voor energievoorziening.

FOS: Fermenteerbare Organische stof. Energie die beschikbaar is voor micro-organismen in

de pens van de koe.

SW: Structuur waarde van het voeder. De SW bepaalt de mate waarin de pens geprikkeld

wordt en zo aanzet tot herkauwactiviteit. 

RE: Ruw eiwit

DVE: Darm verteerbaar eiwit.

OE: Onbestendig eiwit.

OEB: Onbestendige eiwitbalans, waarbij het onbestendige eiwit (OE) bestaat uit in de pens

verteerbare eiwitten of stikstofhoudende moleculen. OEB=OE-0,15*FOS

Eiwitkern: Eiwitrijk krachtvoeder dat aangevuld wordt met vitaminen en mineralen

Ureum: Afbraakmetaboliet van eiwit in dieren en stikstofhoudende chemische stof, gebruikt

in veevoeder.

Cigarant: Pulp na extractie van inuline uit chicorei.

GPS: Ganse plantsilage; de volledige graanplant wordt in het deegrijpe stadium gehakseld

en daarna ingekuild.

Lactatie: Periode tussen twee kalvingen, waarin koe melk geeft;bij aanvang is de melkpro-

ductie hoog om daarna langzaam weg te zakken.

Negatieve energiebalans: Energie tekort doordat de koe bij aanvang van de lactatie een

grotere energiebehoefte heeft om melk te produceren dan dat ze kan opnemen via de

voeding.

Herkauwbolus: Een koe zal onverteerde vezels uit de pens moeten herkauwen tot ze der-

mate fijn zijn dat ze de netmaag kunnen passeren. Een oprisping van de pens met de

bedoeling te herkauwen brengt een voedselhoudende herkauwbolus terug naar de

mond als de koe in rust is.
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Nutriëntenstop: De nutriëntenstop moet ervoor zorgen dat de productie van dierlijke mest

de eerstvolgende jaren een absolute halt wordt toegeroepen. De nutriëntenhalte is de

maximaal toegelaten hoeveelheid nutriënten die jaarlijks op een inrichting door de die-

ren geproduceerd mag worden. Dit werd toegekend op basis van de werkelijk gehouden

veestapel binnen de vergunning in het verleden. Deze is vaak kleiner dan de totaal ver-

gunde veestapel.

MTR: Mid Term Review: Vanuit De EU zal vanaf 2005 één enkele bedrijfstoeslag worden toe-

gekend die los staat van de productie, wat voor een verhoogde inkomensstabiliteit moet

zorgen. De lidstaat kan een beperkte koppeling behouden, om te vermijden dat de pro-

ductie in bepaalde streken volledig wordt gestopt. De vroegere EU-premies zijn vertaald

naar toeslagrechten per hectare,die jaarlijks kunnen geactiveerd worden met het oog op

het verkrijgen van de EU-premie, waarbij de premies uit het verleden gelden als refe-

rentie.

Pectine: Tot de koolhydraten behorende, geleivormige stof die in de celwanden van planten

voorkomt.

DS: Droge stof.
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