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EIWIT

KRACHTVOER

Hoe voer je je koeien? Wat zijn belangrijke ingrediënten voor een rantsoen dat je koeien in staat stelt om
gezond veel melk te geven? Zodat je een beter rendement haalt uit je bedrijfsvoering? Deze en andere vragen
komen aan de orde in RantsoenUpdate met dit keer een special over de meest interessante krachtvoervervangende teelten. Van de nutritionele waarde tot teelt- en bewaartechniek, van rassenkeuze tot voerstrategie. Met proeven, onze adviezen en voorbeelden uit de praktijk. Zodat je je koeien nog beter kunt voeren,
simpelweg door het bij elkaar brengen van zoveel mogelijk energie en eiwit van eigen bedrijf.

KRACHTVOERTEELT PAST IN MODERNE
NEDERLANDSE VEEHOUDERIJ
AREAALONTWIKKELING VOEDERBIETEN/VELDBONEN
65
55

X 1000 HECTARE

De teelt van krachtvoervervangers zoals veldbonen en voederbieten
keert na jaren van afwezigheid terug op de Nederlandse akkers.
Zelf krachtvoer telen past perfect in de grondgebonden veehouderij,
maakt ondernemers minder afhankelijk van externe inputs en
verlaagt de voerkosten.

2020:
3.000 ha voederbieten
1.100 ha veldbonen
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bouw. Tot de Tweede Wereldoorlog schom-

BESTE KRACHTVOERVERVANGER

melde het areaal tussen de 10.000 en 20.000

Met 27 tot 33% eiwit én 350 tot 450 gram

hectare. Hierna verdween de teelt nagenoeg,

zetmeel is de veldboon een ideale kracht-

met in de jaren ’80 nog een toename tot

voervervanger. Veehouders vervangen er

13.000 hectare onder impuls van subsidie.

soja- en raapmeel mee zonder dat de melkproductie daalt. Met een opbrengstpotentie

EXTENSIEF EN INTENSIEF

van 4,5 tot 7 ton per hectare bij zomerveld-

Voederbieten en veldbonen voelen zich dus

bonen en 5 tot ruim 8,5 ton per hectare bij

thuis in het Nederlandse klimaat. In het

Tundra-winterveldbonen is een mooi saldo

nieuwe Europese landbouwbeleid, dat ingaat

mogelijk, ook voor akkerbouwers. Extra

in 2023, is focus op grondgebondenheid

ondersteuning in de vorm van hectare-

en zelfvoorzieningsgraad van plantaardige

premie lijkt nabij en zal het rendement

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

eiwitten duidelijk zichtbaar. Extensieve melk-

verder ondersteunen.

(GLB) dat in 2014 van kracht ging, heeft de

veehouders die alleen gras en maïs telen

teelt van krachtvoerachtigen een nieuwe

en krachtvoer aankopen, kunnen nu al vrij

VEM-KAMPIOEN

impuls gegeven. Volgens de vergroeningseis

eenvoudig financieel voordeel behalen door

In het kader van voederwaardeopbrengst

Veldbonen als krachtvoer
zeer compleet

moesten bedrijven met meer dan 30 hectare

zelf krachtvoer te telen. Ook voor intensieve-

per hectare is de comeback van voeder-

bouwland of tijdelijk grasland een derde

re bedrijven liggen er kansen, bijvoorbeeld in

bieten logisch: met hectareopbrengsten
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gewas gaan telen. De voederbiet was voor

samenwerking met akkerbouwers. Regionale

van 15 tot ruim 20 ton droge stof met

velen een logische keuze omwille van de

voer-mestkringlopen leveren voor beide

ruim 1.100 VEM per kg ds is de voederbiet

enorme kVEM-opbrengst en smakelijkheid.

partijen meerwaarde en passen optimaal

nog altijd kampioen in kVEM per hectare.

Anderen kozen voor veldbonen, zeker ook na

in de beleidsrichting die Brussel voorziet.

Veehouders roemen de smakelijkheid

Passen veldbonen
op jouw bedrijf?

de introductie van de Tundra-winterveldboon

Door voederbieten als derogatiegewas op

van het product, die zorgt voor een hogere

door Limagrain in 2016. Goede teelt- en

te nemen en veldbonen mee te tellen onder

voeropname en dus meer melk uit
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voerervaringen maken dat de arealen

grasland zou de regelgeving beter aansluiten.

eigen voer. De meeste loonwerkers en

gestaag blijven groeien.

Ook de inzet van de winterveldboon als

akkerbouwers zijn prima toegerust op

‘vanggewas’ na maïs zou een mooie opsteker

de teelt, die vergelijkbaar is met die van

voor de teelt kunnen zijn.

suikerbieten.

In deze uitgave:

TERUG VAN WEGGEWEEST

De comeback van
de voederbiet

De keuze voor juist voederbieten en veld-
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’40, was het areaal voederbieten in Neder-

Meer melk met
voederbieten
pagina 11

bonen is een hele logische wanneer we naar
de vorige eeuw kijken. Op de top, eind jaren
land gegroeid tot bijna 70.000 hectare. Na de

JAN HUITEMA:

introductie van het minder arbeidsintensieve

‘EU-STEUN VOOR
EIWITRIJKE GEWASSEN’

snijmaïs ging het areaal voederbieten in vrije
val, om sinds 2015 terug te groeien naar zo’n
3.000 hectare in 2020. Ook veldbonen waren
eerder gangbaar in de Nederlandse land-
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VELDBONEN
ALS KRACHTVOER
ZEER COMPLEET
Alidus Hidding:

Veldbonen passen in bijna elk rantsoen. Dat stelt Alidus Hidding van
VIB Consulting. “Veldbonen hebben een zeer goede eiwitkwaliteit,
ze bevatten energie, eiwit en zetmeel”, aldus Hidding. “Als je al
voldoende ruwvoer hebt, dan is de teelt van veldbonen te overwegen.
Zeker gezien de ontwikkelingen rondom meer eiwit van eigen land.

“Met 2, 3 of 4 kg ds uit veldbonen
heb je voldoende eiwit in het rantsoen”

De actualiteiten rondom de stikstofmaat-

hogere opbrengst is het al snel interessant.

stabiel, vertelt Hidding. Zijn er ook nadelen?

Blijf rekenen hoeveel nodig is binnen je

regelen en het advies van de Commissie

De opbrengsten liggen gemiddeld tussen

“Alleen bij een rantsoen van 100% gras

rantsoen.” Volgens hem komt het nog

Grondgebonden, die adviseert om in 2025

de 5 en de 7 ton. Daarbij rekent hij ook de

moet je oppassen dat je niet teveel eiwit

wel eens voor dat er met de aankoop van

65% van het eiwit van eigen land te halen,

kosten voor malen en opslag in een slurf.

voert. Dan krijg je een overschot aan snel

krachtvoer overgecompenseerd wordt als er

maken de teelt van veldbonen interessant.

De voederwaarde en kwaliteit van het eiwit

verteerbare eiwitten en dat kunnen

onvoldoende ruwvoer is. “Maar dat is in de

Het is krachtvoer dat volgens rantsoendes-

zijn hoog. Bovendien is de voederwaarde

de pens-bacteriën eenvoudigweg niet

toekomst natuurlijk uit den boze.”

kundige Hidding bij goede hectare-opbreng-

verwerken. Stem je rantsoen af op de
energiebehoefte, voorkom verliezen aan

AKKERBOUWMATIGE TEELT

Voederwaarde bonenmeel

de achterkant van de koe. Veldbonen

Het is interessant om de veldbonenteelt

1.050 - 1.200 VEM/kg ds

combineren heel goed bij een rantsoen

aan een akkerbouwer uit te besteden, vindt

270 - 320 gram RE

met eiwitarm maïs.”

Hidding. Want de teelt heb je niet zomaar

sten al snel financieel aantrekkelijk is.

BIJ HOGERE OPBRENGST INTERESSANT
Hij rekent voor: een combi van maïsmeel met
soja met vergelijkbare voederwaarde kost
bij de huidige prijzen rond de € 30,50 per
100 kg droge stof (ds). Voor veldbonen kom
je bij een opbrengst van 5 ton per hectare

onder de knie. “Met maïs hebben we dat in

90 - 110 gram DVE

BLIJF REKENEN

het begin natuurlijk ook moeten leren, maar

100 - 130 gram OEB

Zorg ervoor dat je niet teveel voert, adviseert

de huidige krappe marges in de melkvee-

350 - 450 gram zetmeel

Hidding. “Met 2, 3 of 4 kg ds uit veldbonen

houderij maken dat er weinig ruimte is om

heb je voldoende eiwit in het rantsoen.

leergeld te betalen.”

op € 27,50 uit. Goedkoper dus. Bij een

VELDBONEN PIKKEN EEN GRAANTJE MEE
Veldbonen zijn voor Agrifirm binnen diverse sectoren een interessant
gewas. Reden genoeg om er onderzoek naar te doen, zowel op
rantsoen- als teeltgebied. Ook voor pluimvee is het een toepasbare
grondstof, zo blijkt uit proeven op het onderzoeksbedrijf Laverdonk.

KRACHTVOER

Jeroen de Veer is Productmanager Vlees-

samenstellingen met tot wel 20 procent

pluimvee bij Agrifirm en heeft een achter-

veldbonen getoetst. Over de resultaten zijn

grond in pluimveenutritie. Hij vertelt over

we positief”, vertelt De Veer. “Qua voeder-

het verterings- en performanceonderzoek

waarde zitten veldbonen tussen tarwe en

op Laverdonk. “Onze collega’s onderzoeken

soja in”, aldus De Veer. “En daarmee is het,

wat het dier echt kan benutten en wat de

afhankelijk van de prijs en daadwerkelijke

optimale balans is van grondstoffen en

voederwaarde, voor Agrifirm een prima

nutriënten. Zo hebben we bijvoorbeeld

grondstof in vleespluimveevoer.”
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VEELBELOVEND EIWIT
De vraag naar plantaardige eiwitten stijgt. Fred van de Velde
van NIZO in Ede onderzoekt plantaardige eiwitten van diverse
bronnen om nieuwe toepassingen in humane voeding te vinden.
Veldbonen kunnen een optie zijn. Daarom wordt er niet alleen
onderzoek gedaan naar de geschiktheid van veldbonen in veevoer,
maar ook naar de toepasbaarheid van plantaardig eiwit ter
vervanging van dierlijke eiwitten.

COLUMN JAN HUITEMA

EU-STEUN VOOR
TEELT EN VEREDELING
VAN EIWITRIJKE
GEWASSEN
De Europese Unie wil meer zelfvoorzienend worden
in plantaardig eiwit. Een goed uitgangspunt, dat wel
langdurige ondersteuning van teelt en veredeling
vergt, vindt Jan Huitema, lid van het Europees
Parlement.
Sinds 2016 loopt er bij het NIZO (contract research

geur en smaak hebben. Het eiwit moet de juiste

“Het is belangrijk dat we voor voedsel

LANGE TERMIJN

organisatie op het gebied van voedingsmiddelen

aminozuursamenstelling hebben, goed verteerbaar

en dus ook eiwit niet afhankelijk zijn van

“Een belangrijk aandachtspunt in de

en gezondheid) een intensief onderzoeksproject

zijn en goed te verwerken zijn.”

de import uit landen buiten de EU. Het is

eiwitstrategie van de EU moet naar mijn

genaamd PULSE (Protein Utilisation from Legumes

onze eerste levensbehoefte. Bovendien is

mening zijn dat het voor de lange termijn

for a Sustainable European crop). Doel is om de

VELDBOON FAVORIET

het sluiten van kringlopen belangrijk, ook

duidelijkheid schept. Als we dit echt willen,

toepassing van plantaardige eiwitten in de voedsel-

Binnen het PULSE project onderzoeken NIZO en HAS

op wereldschaal. Als we - bijvoorbeeld

zullen we flink moeten investeren, voor een

keten te stimuleren, omdat deze eiwitten een lagere

erwten en veldbonen, maar het spitst zich vooral toe

via de import van soja - meer nutriënten

langere periode. Want op dit moment kan de

footprint hebben.

op het gebruik van veldbonen. “Het eiwit van veld-

importeren dan we exporteren, is de

teelt van eiwitrijke gewassen in de EU vaak

bonen heeft een neutralere smaak dan erwten”,

kringloop niet gesloten. Daarnaast moet

nog niet de concurrentie aan met goedkope-

JUISTE EIGENSCHAPPEN

vertelt de onderzoeker. En daarmee is het als

de Europese wetgeving aangepast worden,

re soja op de wereldmarkt. Met deze realiteit

Dierlijke eiwitten zijn hoogwaardig en hebben hele

grondstof voor producten juist zeer geschikt.

zodat we meer gebruik kunnen maken van

moeten we rekenen, zeker nu internationale

goede eigenschappen, vertelt Fred van de Velde. Hij is

Naast een neutrale smaak is het ook belangrijk dat

de organische meststoffen die we in de EU

handelsakkoorden steeds minder zekerheden

projectleider van PULSE, eiwitspecialist binnen NIZO en

het eiwit goede functionaliteit heeft. Het moet

al hebben, zoals dierlijke mest.”

bieden.”

lector Eiwittransitie in voeding bij HAS Hogeschool in

bijvoorbeeld een gel kunnen vormen, of juist een

Den Bosch. Het onderzoek naar plantaardige eiwitten

vezelstructuur voor vleesvervangers.

NIEUWE GLB

STEEDS BETERE RASSEN

richt zich op het optimaliseren van de eigenschappen,

De veldboon is volgens Van de Velde een goede

“Het streven naar meer zelfvoorziening in

“We kunnen de concurrentiepositie van de

zodat ze als alternatief voor dierlijke eiwitten kunnen

kandidaat voor een grotere rol in de eiwittransitie,

plantaardig eiwit zal de komende tijd in

eiwitteelt in de EU versterken. Een belangrijk

dienen. Bijvoorbeeld door rassenveredeling of door

ook vanwege de hoge opbrengst per hectare.

het vernieuwde gemeenschappelijk land-

onderdeel daarvan is dat we steeds betere

het verbeteren van de extractieprocessen. “De uit-

bouwbeleid (GLB) tot uiting komen. Ik zie

rassen ontwikkelen. Vergelijk het met de

daging zit in het ontwikkelen van eiwitten die

daarbij twee bewegingen. Allereerst zal de

teelt van snijmaïs in Nederland. Die was

functionele eigenschappen bezitten voor processen,

teelt van eiwitrijke gewassen - in Neder-

vijftig jaar geleden klein en heeft een enor-

zoals geleren, schuimen of emulgeren, en een milde

land vooral veldbonen - een impuls krijgen

me vlucht genomen door betere rassen met

door een extra hectarepremie voor deze

hogere opbrengsten en meer oogstzekerheid.

teelten. Dat is terecht, want de teelt moet

Iets dergelijks is noodzakelijk als we meer

rendabel zijn voor de boer, zeker omdat er

zelfvoorzienend in eiwit willen worden.

risico’s aan zijn verbonden. Een tweede be-

Veredeling is een zaak van lange adem

weging in het beleid is dat boeren punten

en dus van grote investeringen. De EU zal

kunnen verzamelen door op hun bedrijf

daarom bij de stimulering van eiwithoudende

duurzamer te werken. Dit is te vergelijken

gewassen vooral naar de lange termijn moe-

met systemen zoals Planet Proof die we

ten kijken. Zodat boeren via hectaresteun en

in ons land al kennen. Hoe meer punten,

punten voor verduurzaming een rendabele

hoe hoger de premie die je ontvangt. Meer

teelt hebben. En veredelaars zekerheid wordt

eiwitrijke gewassen leveren meer punten

geboden dat hun investeringen in nieuwe

op; je kunt daarbij ook denken aan luzerne

rassen rendabel zullen zijn.”

“Het eiwit van veldbonen
heeft een neutralere smaak
dan erwten en daarmee
is het als grondstof voor
producten juist zeer
geschikt.”

of grasklavermengsels.”
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Als eiwitrijk voedergewas is de
veldboon een van de betere opties,
stelt de Wageningse onderzoeker
Wijnand Sukkel. Veehouders
Corné Zijlmans in Noord-Brabant
en Herbert Nijhoving in Drenthe
hebben goede ervaringen.
Wijnand Sukkel: “Veldbonen passen goed in het bouwplan, naast gras en maïs.”

EIWIT VAN EIGEN GROND
Veldbonen staan al langer in de belangstel-

van de beste, stelt Wijnand Sukkel, onder-

flinke nalevering voor het volggewas. Ze

Dat is al aan het veranderen. Op den duur

ling. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige

zoeker bij Wageningen Plant Research. “Qua

dragen ook bij aan de biodiversiteit. Het

kan dat niet meer. Vruchtwisseling is ook

eeuw is veel onderzoek gedaan. Ook toen

opbrengst kan het gewas zeker concurreren

bloeiende gewas is aantrekkelijk voor bijen

voor maïs echt welkom.” Voor de bonen is

was de conclusie dat deze vlinderbloemige

met Nederlandse soja, en wat betreft eiwit-

en andere insecten.” Last but not least heb-

rotatie een must. “Je moet een ruime vrucht-

een goede Europese eiwitbron kan zijn in

samenstelling komt het aardig in de buurt.”

ben de bonen prima voederwaarde-eigen-

wisseling van minimaal 1 op 6 aanhouden

schappen voor rundvee en pluimvee.

om problemen met voetziekte te voor-

diervoeding. Maar de doorbraak bleef uit,
omdat de bonen niet konden concurreren met

STIKSTOF

De onderzoeker typeert de teelt als “redelijk

komen. Je kunt veldbonen ook 1 op 8 telen

soja. Nu lijken de kansen te keren. De Neder-

Wat maakt veldbonen interessant? Voor

stabiel”. Het verbouwen van graan of maïs is

en afwisselen met voedererwten; dan heb je

landse agrarische sector zoekt naar eiwit van

Sukkel zit dat in de combinatie van

gemakkelijker, maar dat verschil wordt klei-

vlinderbloemigen in een 1 op 4-rotatie.”

eigen grond. De soja staat ter discussie, de

factoren. “Bonen zijn vlinderbloemigen. Ze

ner. Sukkel: “Maïs was in de beginjaren ook

import uit Noord- en Zuid-Amerika past niet in

halen stikstof uit de lucht en leggen deze

niet gemakkelijk, maar de teelt heeft zich

het beeld van kringlooplandbouw. Van de be-

vast in de bodem. Ze hebben zelf nauwelijks

enorm ontwikkeld, zowel in mechanisatie als

GEWASBESCHERMING DOOR
STROKENTEELT

schikbare eiwitgewassen is de veldboon een

stikstofbemesting nodig en zorgen voor een

in het aanbod goede rassen. Ik verwacht dat

Een van de knelpunten is gewasbescherming.

zo’n beweging ook in veldbonen mogelijk is.”

De onderzoeker noemt met name luis,
chocoladevlekken en roest. “Er zijn wel

LOKALE ALTERNATIEVEN VOOR SOJA

VRUCHTWISSELING

middelen beschikbaar, maar op termijn

Als voedergewas voor de markt is het eiwit-

willen we het ook zonder kunnen.” Mogelijk

rijke gewas vooralsnog niet lucratief, stelt

biedt strokenteelt een oplossing. Daarmee

Sukkel. “Op een akkerbouwbedrijf kunnen

experimenteert de ‘Boerderij van de

de bonen qua saldo/hectare nauwelijks

Toekomst’, een concept van Wageningen

1,6

concurreren met tarwe. Maar vanuit de

Plant Research. Door de gewassen te telen

1,4

humane voeding ontstaat nu ook vraag, de

in afwisselende smalle banen, versterken

markt voor vleesvervangers biedt kansen.“

ze elkaar. Bovendien verspreiden de meestal

Voor een veehouder die de bonen teelt als

soortspecifieke ziekten en plagen zich min-

krachtvoervervanger voor eigen gebruik is

der snel. “Het is net als met corona: als je

het een prima gewas. De veldbonen passen

afstand houdt, verklein je de kans op het

goed in het bouwplan, naast gras en maïs.

verspreiden van de infectie. We hebben

Een extra gewas heeft sowieso landbouw-

goede ervaringen met stroken van 10 meter.

kundige voordelen. Sukkel: “We hebben

Met 22 meter zie je ook effect, al wordt het

jarenlang 1 op 1 maïs kunnen telen, omdat

dan wel minder omdat de blokken groter

er nog maar weinig ziekten en plagen waren.

worden.”

2,0

1,2

bron: NIZO
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PASSEN VELDBONEN OP JOUW BEDRIJF?

COLUMN

MET ONZE VELDBONENCHECK
WEET JE HET DIRECT
Met de toenemende interesse voor eigen eiwitteelt, vraagt menig veehouder
zich af of veldbonen uitkunnen binnen de bedrijfsvoering. Hoeveel valt nu precies
te besparen op de vaste krachtvoeraankopen als de silo gevuld is met vermalen
of geplette veldbonen van eigen bodem? Speciaal voor dit doel ontwikkelde
LG de VeldbonenCheck die inzicht geeft in het financiële plaatje rondom
krachtvoervervanging. Vraag hem vandaag nog gratis aan!

KRACHTVOER
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HERBERT NIJHOVING:

“KOEIEN HOUDEN HOGE
PRODUCTIE VAST”
De koeien van de familie Nijhoving kregen al langer krachtvoer van eigen
teelt in de vorm van tarwe. Veldbonen blijken een goede eiwitrijke aanvulling. Herbert Nijhoving heeft samen met zijn vrouw en moeder een
gemengd bedrijf in Meppen (DR). Ze combineren melkvee en akkerbouw
op 220 hectare zandgrond. Ze houden 110 melkkoeien op 75 hectare
grasland. De belangrijkste gewassen voor de akkerbouwtak zijn aardappelen (70 hectare) en suikerbieten (28 hectare). Het bouwplan
bestaat verder uit gewassen voor de voeding van het vee: maïs, tarwe
en – sinds 2 jaar – veldbonen.
Het zelfgeteelde krachtvoer vervangt 1 op 1 een meelmengsel van soja en raap.

EIWITGEHALTE STEEG DUIDELIJK

6 TON BONEN EN 2 SNEDEN GRAS

Nijhoving begon in oogstjaar 2019 met 6,5 hectare

In het eerste jaar was de opbrengst 5 à 5,5 ton per

Tundra winterveldbonen. Hij voerde driekwart kilo

hectare. “Eigenlijk niet genoeg”, oordeelt de teler.

bonen per koe per dag en verving daarmee een

Dit jaar verliep het beter. Met een opbrengst van

deel van het raap- en sojameel in het rantsoen.

6 ton kan hij prima leven. “Ik had in het voorjaar

Het bleek dat zijn hoogproductieve veestapel de

een keer extra tegen onkruid moeten spuiten, dan

melkgift prima kon vasthouden. “De hoeveelheid

hadden we minder last van melde gehad”, blikt hij

melk is een klein beetje toegenomen, maar dat is

terug. ”Het kan altijd beter, maar je moet een keer

niet noemenswaardig. Het eiwitgehalte steeg wel

tevreden zijn. We zitten hier op zandgrond en we

duidelijk.” De productie op zijn bedrijf is 10.500 kg

beregenen niet. Toch stond het gewas er mooi bij.”

met 4,40% vet en 3,48% eiwit. In het afgelopen

Bovendien levert een hectare veldbonen meer

jaar heeft hij het oppervlak bonen verdubbeld.

dan alleen het eiwitrijke krachtvoer. “De oogst valt

Deze zomer oogstte hij 14 hectare, waarvan

vroeg in het jaar. Als je daarna gras zaait, kun je in

4 hectare zomerveldbonen. Nu kan hij het soja-

hetzelfde jaar een keer maaien. En in het voorjaar

en raapmeel in het rantsoen volledig vervangen.

haal je er nog een mooie snede vanaf. Door de

De koeien krijgen 1,5 à 2 kg bonen per dag. Net

nageleverde stikstof komt het gras goed op en

als de tarwe van eigen grond, worden de bonen

ontwikkelt zich snel.”

CORNÉ ZIJLMANS:

“VELDBONEN PASSEN GOED
IN EEN GRASRIJK RANTSOEN”
Corné Zijlmans heeft deze zomer voor de derde keer veldbonen geoogst
en hij is nog steeds enthousiast. Zijlmans heeft een melkveebedrijf met
120 melkkoeien en jongvee in Sprang-Capelle (NB). Hij beschikt over ruim
80 hectare kleigrond. Op 4 hectare teelt hij suikerbieten, de rest is grotendeels
grasland. Hij teelt 10 hectare maïs en 5 hectare Tundra veldbonen. De bedrijfsvoering is gericht op lage voerkosten. De koeien produceren gemiddeld
8.600 kg melk (4,50% vet en 3,40% eiwit) en doen dat op zoveel mogelijk
voer van eigen land. Een krachtvoervervanger van eigen teelt past daarbij.

geplet. “Je hebt een goede pletter nodig”, is zijn
ervaring, “want de bonen zijn keihard.”

MEER UIT TE HALEN

25 CENT PER KG DROGE STOF

In november 2017 zaaide de melkveehouder voor

Hij voert de gemalen bonen in een gemengd

het eerst winterveldbonen. “De start viel niet

rantsoen. “De bonen bevatten veel eiwit en daar-

mee”, herinnert hij zich. “We hadden in het eerste

naast ook een redelijke hoeveelheid zetmeel.

jaar meteen vorstschade. Omdat het gewas goed

Dat past goed in het grasrijke rantsoen.” Het zelf-

uitstoelt, viel de opbrengst uiteindelijk mee. Mijn

geteelde krachtvoer vervangt 1 op 1 een meel-

conclusie was: hier moet meer uit te halen zijn.”

mengsel van soja en raap. Op de melkproductie

Die conclusie bleek terecht. In het tweede jaar

heeft dit geen effect, op de voerkosten wel.

haalde hij een opbrengst van 7 ton per hectare. De

Zijlmans: “Als ik alle kosten reken, kom ik op

veehouder beschouwt de beheersing van onkruid

25 cent per kilo droge stof. Soja-raap kost

als grootste knelpunt. “Je hebt in veldbonen

30 cent.” Als bonus heeft hij ook nog gratis stro

minder spuitmiddelen dan in gras. En het gewas

voor de kalverboxen en de afkalfstal. “Het is niet

staat langer dan snijmaïs, dus het onkruid krijgt

zo mooi goudgeel van kleur als tarwestro, maar

ook meer tijd om zich uit te zaaien.” Afgelopen

het ligcomfort is net zo goed en de vochtopname

winter heeft hij volvelds gezaaid, in plaats van rijen

en -doorlatendheid is zelfs beter.”

op 50 cm. “Met een hogere plantdichtheid sluit het

De melkveehouder kiest ook volgend jaar weer

gewas sneller, dat helpt bij de onkruidbeheersing.

voor veldbonen. “Het liefst zou ik 10 hectare

Het nadeel is dat je minder diep kunt zaaien, dat is

inzaaien, maar de voorwaarden voor derogatie

weer een risico voor vorstschade in de winter.”

laten dat helaas niet toe.”

Herbert Nijhoving: “De oppervlakte veldbonen is hier meer dan verdubbeld.”

KRACHTVOERBESPARING
De VeldbonenCheck rekent voor wat je netto-geldopbrengst is bij
lgseeds.nl/veldbonencheck-veehouderij

verschillende korrelopbrengsten. Wetende dat de gemiddelde krachtvoerbesparing per kilo veldbonen 29 eurocent bedraagt, kun je na
het invullen van je toegerekende teeltkosten vervolgens zien bij

lgseeds.nl/veldbonencheck-akkerbouw

welke opbrengst je rendement bevredigend is. Zelfs de waarde van
bijproducten zoals het bonenstro en de N-nawerking van veldbonen in
de volgteelt kun je in het saldoplaatje mee laten nemen, simpelweg
door deze als ‘negatieve kosten’ onder overige kosten per hectare op
te voeren.

VERGELIJK MET TARWE

DOE OOK DE VELDBONENCHECK!

Wil je veldbonen telen voor de markt, dan is er de VeldbonenCheck
Akkerbouw. Ook hier zie je hoe je rendement meebeweegt bij
verschillende korrelopbrengsten, maar dan in vergelijking tot het

Ook benieuwd wat veldbonen binnen jouw bouwplan en bedrijfsvoering kunnen opleveren?
Ga dan naar lgseeds.nl/veldbonencheck-veehouderij en vraag de Check gratis aan.

saldo van wintertarwe. Daar waar de bonenopbrengst de nul euro-

Binnen enkele minuten ontvang je deze handige rekentool dan in je mail.

lijn snijdt, is het omslagpunt: vanaf hier pakt de veldbonenteelt

De akkerbouwversie vind je op lgseeds.nl/veldbonencheck-akkerbouw.

financieel beter uit dan die van wintertarwe!
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RASSENAANBOD KRACHTVOER
KRACHTVOE
VELDBONEN
WINTERVELDBOON

ZOMERVELDBOON

ZOMERVELDBOON

TUNDRA

LG CARTOUCHE

LG BANQUISE

najaarsinzaai, vroege afrijping en oogst

vroege voorjaarsinzaai, oogst maand later

vroege voorjaarsinzaai, oogst maand later

dé uitkomst op zwaardere gronden

dan winterbonen

dan winterbonen

vorst-/koudetolerant; stoelt al vroeg

opbrengstzeker met hoogste eiwitgehalte

oogstzeker, hoge opbrengst

zeer fors uit

zomerbonen

snelle ontwikkeling en doorgroei na opkomst

10 - 15% méér opbrengst aan eiwit/zetmeel

snelle ontwikkeling en doorgroei na opkomst

witbloeier, tannine-arm; dus ook zeer geschikt

dan zomerbonen

nalevering stikstof

voor voeren aan varkens en pluimvee

goede mogelijkheden voor succesvolle volgteelt

minder diepe zaai; minder kritisch qua

nalevering stikstof

nalevering stikstof

mechanisatie

minder diepe zaai; minder kritisch qua
mechanisatie

minder zaaizaad nodig dan zomerbonen

INZAAI EN OOGST

INZAAI EN OOGST

INZAAI EN OOGST

zaaiperiode:

oktober – november

zaaiperiode:

februari – april

zaaiperiode:

februari – april

zaaizaad:

140 – 160 kg/ha

zaaizaad:

200 – 250 kg/ha

zaaizaad:

200 – 250 kg/ha

zaaidiepte:

8 – 10 cm bij 37,5 – 50 cm rijafstand

zaaidiepte:

5 – 7 cm bij 37,5 – 50 cm rijafstand

zaaidiepte:

5 – 7 cm bij 37,5 – 50 cm rijafstand

plantdichtheid: 20p/m2

plantdichtheid: 40p/m2

plantdichtheid: 40p/m2

oogstperiode: augustus

oogstperiode: september

oogstperiode: september

OPBRENGST EN KWALITEIT

OPBRENGST EN KWALITEIT

OPBRENGST EN KWALITEIT

5 – 8,5 ton/ha

4,5 – 7 ton/ha

4,5 – 7 ton/ha

30% ruw eiwit

33% ruw eiwit

30% ruw eiwit

1.500 – 2.550 kg eiwit/ha

1.485 – 2.310 kg eiwit/ha

1.350 – 2.100 kg eiwit/ha

1.050 – 1.200 VEM/kg ds

1.050 – 1.200 VEM/kg ds

1.050 – 1.200 VEM/kg ds

350 – 450 g zetmeel/kg ds

350 – 450 g zetmeel/kg ds

350 – 450 g zetmeel/kg ds

ERWTEN
TIBERIUS GELE ERWT
COOPER GROENE ERWT
extra eiwitaanvulling, gemakkelijk inpasbaar

VOEDERGRAAN
HENRIK – JOHNSON –
LG LUNARIS WINTERTARWE
NOBLESS ZOMERTARWE

MAIS
LG 31.219 – LG 31.225
LG CROSBEY – LG ASHLEY
makkelijk zelf te telen krachtvoer; oogst van

in alle rantsoenen

levert veel (snelle) energie met een hoog

korrel (CCM) of kolf (MKS)

mengteelt met gerst (of gras) vergroot de

zetmeelgehalte

zeer rijk aan zetmeel; heel smakelijk en gezond

oogstzekerheid

mengteelt met eiwitrijke veldboon geeft

zorgt voor stabielere melkproductie met hoger

droge gerst-erwten (gedorst en geplet)

complete krachtvoervervanger

eiwitgehalte

vervangt aangekochte brok

door N-bindende veldboon tot 3% verhoging

zaai de aanbevolen krachtvoer-maïsrassen;

gele erwt is iets beter droogtetolerant,

van het eiwitgehalte tarwe

geselecteerd op vroege korrelopbrengst,

groene erwt wat productiever

droog gedorst, gemalen of geplet; bij pletten

gezondheid en oogstzekerheid (stevig, gezond)

zorgt voor mooie bodemstructuur, inclusief

minder kans op pensverzuring

stikstofbinding en nalevering

ook triticale is een optie

OPBRENGST EN KWALITEIT

OPBRENGST EN KWALITEIT

OPBRENGST EN KWALITEIT

4 – 6 ton/ha

8 – 12 ton/ha

13 – 18 ton/ha (MKS); 12 – 16 ton/ha (CCM)

20% ruw eiwit

12,5% ruw eiwit

55 – 60% ds (MKS); 60 – 65% (CCM) droge stof

800 – 1.200 kg eiwit/ha

1.000 – 1.500 kg eiwit/ha

8 – 10% re (MKS); 8,5 – 11% (CCM) ruw eiwit

1.000* – 1.040 VEM/kg ds (*mengteelt gerst)

1.100 – 1.200 VEM/kg ds

1.150 (MKS) – 1.200 (CCM) VEM/kg ds

445 – 485*g zetmeel/kg ds (*mengteelt gerst)

580 – 650 g zetmeel/kg ds

600 (MKS) – 700 g (CCM) zetmeel/kg ds

Alle vermelde opbrengst- en kwaliteitcijfers zijn gebaseerd op behaalde praktijkresultaten; uiteraard kunnen daaraan geen rechten ontleend worden.

KRACHTVOER
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RACHTIGEN
VOEDERBIETEN
RHIZOCTONIA-TOLERANT

RHIZOCTONIA-TOLERANT

RHIZOMANIE-RESISTENT

RIALTO

MONBRUN

TARINE

meest gezaaide voederbiet in Nederland

aanbevolen vanuit Franse rassenlijst

hardere biet met een wat hoger droge stof-

en België

weinig gevoelig voor rhizoctonia

gehalte, ideaal voor mengkuilen met maïs

enorme opbrengstpotentie

enkel niet-ontsmet zaaizaad verkrijgbaar,

dé opbrengsttopper uit Engeland

hoogste niveau rhizoctoniatolerantie;

voor ekologische teelt

rhizomanie-resistent

veilige keus in maïsrotaties op lichte gronden

gladde biet, zeer lage tarra

gladde biet, weinig tarra

gladde biet met zéér weinig tarra

ook ongemaald te vervoederen

breed oogstvenster

goed te bewaren tot mei

voederbiettype, dus veilig suikergehalte

voederbiettype, dus veilig suikergehalte

voederbiettype, dus veilig suikergehalte

INZAAI EN OOGST

INZAAI EN OOGST

INZAAI EN OOGST

zaaiperiode:

20 maart – 15 mei

zaaiperiode:

20 maart – 15 mei

zaaiperiode:

20 maart – 15 mei

zaaizaad:

120.000 zaden/ha

zaaizaad:

120.000 zaden/ha

zaaizaad:

120.000 zaden/ha

zaaidiepte:

2 – 3 cm bij 16-18 cm rijafstand

zaaidiepte:

2 – 3 cm bij 16-18 cm rijafstand

zaaidiepte:

2 – 3 cm bij 16-18 cm rijafstand

stand:

50% ondergronds

stand:

50% ondergronds

stand:

70% ondergronds

oogstperiode:

medio september – november

oogstperiode:

medio september – november

oogstperiode:

medio september – november

OPBRENGST EN KWALITEIT

OPBRENGST EN KWALITEIT

OPBRENGST EN KWALITEIT

100 – 130 ton/ha

100 – 130 ton/ha

100 – 130 ton/ha

15% droge stof

15% droge stof

19% droge stof

15 – 20 ton droge stof/ha

15 – 20 ton droge stof/ha

19 – 25 ton droge stof/ha

1.050 – 1.200 VEM/kg ds

1.050 – 1.200 VEM/kg ds

1.050 – 1.200 VEM/kg ds

15.750 – 24.000 kVEM/ha

15.750 – 24.000 kVEM/ha

19.950 – 30.000 kVEM/ha

GRASKLAVER

LUZERNE

VEREDELING
GAAT DOOR

HAVERA 5 GRASKLAVERWEIDE
RIESLING WITTE CULTUURKLAVER
MONSUN/MARO RODE KLAVER

MARSHAL – MEZZO

Als grootste multicrop-veredelaar
van Europa is Limagrain altijd blijven
investeren in de ontwikkeling van
nieuwe rasgenetica voor voederbieten en veldbonen. In internationale
kweekprogramma’s realiseren onze
onderzoekers continue vooruitgang
in opbrengstpotentie, ziekteresistenties en oogstzekerheid.

gedroogde luzerne(brok) is een gezonde en

krachtvoerbesparing door hogere eiwit-

hele smakelijke krachtvoervervanger

opbrengst van grasland

hoogwaardige eiwitbron door gunstige

door N-bindend vermogen van klaver ook

aminozurenbalans

minder kunstmest nodig/meer stikstofruimte

vitaminen en mineralen bevorderen

totale rantsoen beter opgenomen door

diergezondheid

smakelijke klaver

extra N-ruimte in bouwplan door N-binding

gebruik voor beweiding Havera 5 of voeg witte

uit de lucht

klaver apart toe; in geval van maaipercelen

door drogerij verwerkt tot makkelijk te voeren

Als de kweekinspanningen

rode klaver bijmengen

pellets met behoud voedingswaarde

met het veldbonenareaal
blijven groeien, kan de

OPBRENGST EN KWALITEIT

OPBRENGST EN KWALITEIT

opbrengst theoretisch naar

12 – 15 ton droge stof/ha

9 – 12 ton droge stof/ha

10 tot 15 ton per hectare

18% ruw eiwit

20% ruw eiwit

gaan. En ook in voeder-

2.150 – 2.700 kg eiwit/ha

1.800 – 2.400 kg eiwit/ha

bieten zetten we hoog in.

950 VEM/kg ds

700 VEM/kg ds

De 150 ton product per
hectare wordt nu al aangetikt en de hoeveelheid
tarra is fors afgenomen. LG
focust daarbij op doorontwikkeling van echte ovale
voederbieten en niet op veredelde suikerbiettypes
zoals ook in de markt worden aangeboden. Die
laatsten hebben namelijk lang niet zo’n goede
voederwaarde en zijn qua maximaal toelaatbare
suiker in het rantsoen minder ‘safe’.

Voor ekologische teelt kan afhankelijk van de beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van biologisch uitgangsmateriaal in veel gevallen
gebruik worden gemaakt van niet ontsmet zaaizaad. LG heeft daarvoor zaadgoed van veldbonen, voederbieten, erwten, gras, klaver,
luzerne en maïs beschikbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden of kijk op www.biodatabase.nl.
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BENUTTEN VAN GRAS
Met het hoge zetmeelgehalte van 600 bij MKS en
tot 700 bij CCM is krachtvoermaïs vooral in grasrijke
rantsoenen een manier om je eiwit optimaal te
benutten. In maïsrijke rantsoenen passen de krachtvoervervangers minder goed, omdat het zetmeelaanbod dan te hoog wordt. Bij de oogst blijft de
restplant op het veld, waardoor er veel organische
stof aan de bodem geleverd wordt. De oogstrisico’s
zijn hoger dan bij snijmaïs, kies daarom voor een
ras dat vroeg rijp is, een hoge korrelopbrengst
heeft en goed scoort op stevigheid: LG 31.225 of
LG Crosbey. Met een dubbeldoelras zoals LG 31.219
ben je flexibel en maak je in het najaar de keuze

MAIS BENUTTEN
ALS KRACHTVOER

voor oogst als snijmaïs of MKS/CCM.

DE VOORDELEN VAN MKS EN CCM
Gemakkelijke teelt, beperkte teeltkosten
Smakelijk, gezond en zeer energierijk voer
Verhoogt eiwitbenutting in grasrijk rantsoen
Gewasresten leveren veel organische stof
aan de bodem

TIPS VOOR MKS/CCM
Zaai vroegrijpe, stevige maïsrassen met
een hoge korrelopbrengst

Voor veehouders die ruim in het ruwvoer zitten en niet al
hun gras goed kunnen benutten, kan het interessant zijn een
gedeelte van de maïs in te zetten als krachtvoer. Geoogst als
maïskolvenschroot (MKS) of corn cob mix (CCM) levert maïs
een zeer energierijk product op dat zeer geschikt is voor
hoogproductief melkvee.

LAAG TEELTRISICO
MET MENGTEELT
Mengteelt van tarwe of gerst met peulvruchten is een
toegankelijke manier om krachtvoer van eigen land te
halen. Het graan verlaagt vooral het teeltrisico, door zijn
onkruidonderdrukking en opbrengstzekerheid. Zeker op
lichtere grond en percelen met een hoge onkruiddruk
kan mengteelt daarom goed passen.
TARWE-VELDBOON GOEDE COMBINATIE

DE VOORDELEN VAN MENGTEELT

Van oudsher is gerst met erwten een bekende

Snelle grondbedekking, lage onkruiddruk

mengteelt. Of gras met erwten, dat het eiwit-

Gras/graan en nateelt profiteren van N-binding

gehalte van de eerste snede met 25% kan

van de peulvrucht

verhogen. De opbrengst van erwten kan echter

Hogere opbrengstzekerheid, lager teeltrisico

lijden onder vogelschade, legering en oogst-

Evenwichtig krachtvoer, rijk aan eiwit en/of

verlies. Een meer bedrijfszekere combinatie is

zetmeel

dan tarwe met veldboon. Dit kan zowel in winterteelt als voorjaarszaai (Tundra winterveldboon

TIPS VOOR GESLAAGDE MENGTEELT

+ wintertarwe of LG Cartouche + zomertarwe).

Zaai op vochthoudende grond met een

Oogsten als vochtige of droge korrel en vervolgens

goede bodemstructuur

pletten of malen levert een hoogwaardig

Zorg dat de gezaaide rassen bij elkaar

krachtvoer op met 20 – 25% ruw eiwit en

passen qua oogsttijdstip

485 – 550 gram zetmeel. Oogsten als GPS kan

Houd de aanbevolen mengverhouding,

ook, maar levert ruwvoer op; het stro bevat maar

zaaihoeveelheid en zaaidiepte aan

zo’n 500 VEM.
Je ruwvoerspecialist adviseert je graag over
de rassenkeuze, inzaai en oogst van mengteelten. Je vindt zijn contactgegevens achterop
deze krant.

KRACHTVOER
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Oogst op het juiste ds-gehalte van 60-65%
bij CCM en 55-60% bij MKS
Zorg voor een goede opslag/conservering
en een goede rantsoenberekening
Je ruwvoerspecialist adviseert je graag over
de rassenkeuze, inzaai en oogst van krachtvoermaïs. Je vindt zijn contactgegevens achterop
deze krant.

DE COMEBACK
VAN DE VOEDERBIET
Johan de Boever:
“Uit onderzoek blijkt dat met

De voederbietenteelt stijgt weer in populariteit. Dat is niet zo vreemd, want
voederbieten hebben een hoge VEM- en DVE-waarde en brengen veel op.
In België heeft het onderzoeksinstituut ILVO de afgelopen jaren veel onderzoek
gedaan naar de voederbiet. Daaruit blijkt dat het gebruik van voederbieten in
het rantsoen zorgt voor een verhoogde ruwvoeropname en een mogelijke
besparing op krachtvoer.
Uit onderzoeken van het instituut blijkt ook dat

afgelopen jaar met 500 hectare naar ongeveer

de totale ruwvoeropname verhoogd wordt met de

3.000 hectare. In België ligt het areaal met bijna

toevoeging van voederbieten aan het rantsoen.

20.000 hectare fors hoger. Het is dan ook niet

Met toevoeging van 3,5 kg ds uit voederbieten

verwonderlijk dat het Belgische ILVO zich bezig-

(23 kg met 15% ds) werd er weliswaar iets minder

houdt met deze teelt en hierover al veel kennis

gras- en maïskuil opgenomen, maar werd in totaal

heeft vergaard.

0,5 kg ds meer van het ruwvoerrantsoen opgeno-

Effecten van voederbieten op melk-, vet-, en eiwitproductie
Voederbieten
vervangt

men. Dit geeft mogelijkheden om krachtvoer te

VERHOOGDE RUWVOEROPNAME

ruwvoeropname omhoog gaat”

besparen, aldus De Boever.

Senior onderzoeker Johan de Boever is al vele

Hoeveelheid
voederbieten

Melkproductie

Vetgehalte

Eiwitgehalte

(kg ds/koe/dag)

(kg/koe/dag)

(%)

(%)

Ruwvoer

3,2

+0,5

+0,20

+0,17

Krachtvoer

3,3

-1,1

+0,20

+0,06

Ruwvoer en krachtvoer

3,3

-0,2

+0,18

+0,08

jaren actief in het onderzoek naar de verteerbaar-

JAARROND VOEREN

heid van veevoeders en de penswerking van de

ILVO startte in 2013 weer actief met onderzoek

koe. Hij is er duidelijk over, de voederbiet past

naar voederbieten. “Er werd nieuw onderzoek

een bottleneck voor de populariteit van de biet bij

in de grond. Op deze wijze worden tarra beperkt

goed in het rantsoen. “Qua VEM en DVE overtreffen

opgezet om te kijken hoe de bewaring van dit

veehouders,” vertelt De Boever. “Veehouders willen

en rooiverliezen voorkomen. Ook de technieken

voederbieten de maïs- en graskuil. Het is

voor veehouders interessante gewas kon worden

jaarrond een constant rantsoen. En met de opslag

om de bieten tijdens het rooien te reinigen zijn

10 procent eiwitrijker dan maïskuil.”

verbeterd. Want het inkuilproces was duidelijk

van alleen bieten was dit niet mogelijk. “Bieten

verbeterd. Reinigen is ook belangrijk. Vooral op

worden vaak met maïs ingekuild, maar de oogst

zware grond is dit gewenst. “Je moet voorkomen

van maïs en voederbieten loopt niet helemaal

dat je met de grond ook boterzuur in de kuil

synchroon. Op het moment van de maïsoogst zijn

krijgt,” benadrukt de onderzoeker.

de bieten nog niet volgroeid. Eind oktober zijn ze

Ook op het gebied van ziekteresistentie is de

pas volledig afgerijpt.”

nodige vooruitgang geboekt. Het gewas is gevoelig

Bij de zoektocht naar betere opslag werd vooral de

voor aantasting van Rhizoctonia, ook wel wortelrot

combinatie met perspulp en bietenpulp geschikt

genoemd. Dit rottingsproces gaat ook in de kuil

bevonden. “Deze producten bevatten pectine

door. Door veredeling zijn de huidige rassen hier

die het overtollige sap van de bieten opnemen,

volgens De Boever veel beter tegen bestand.

bron: ILVO

In Nederland steeg het areaal voederbieten het

voederbieten de totale

zo voorkom je verliezen”, aldus De Boever.
“En door de komst van de ‘slurfsilo’s’ waar het

MINDER NITRAATUITSPOELING

product luchtdicht in verpakt kan worden, heeft de

Er is nog een interessant positief effect van de

populariteit van voederbieten weer een enorme

voederbietenteelt, vertelt De Boever. “Uit praktijk-

vlucht genomen.”

proeven bleek dat de bieten in staat zijn om
stikstofresiduen uit de grond te halen. En hiermee

MAKKELIJKER OOGSTEN EN MINDER ZIEKTE

dus uitspoeling van nitraat te voorkomen.” Ook in

De voederbietrassen evolueren ook, aldus De

België is dit volgens hem een belangrijk onderwerp

Boever. Veredelaars hebben niet alleen ingezet op

en één van de redenen waarom de voederbiet

de voederkwaliteit, maar ook op de vorm en stand

bezig is aan zijn opmars.

Ook de komst van slurfsilo’s heeft bijgedragen aan de populariteit van de voederbiet.
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“Koeien zijn er gek op,
je vindt niet één snipper
terug in het restvoer”

MAATSCHAP DUITMAN–BERGMAN:

“VOEDERBIET HEEFT LAAGSTE
KOSTEN PER KVEM”
“Een prachtig gezond
voer dat krachtvoer
kan vervangen”

Henk Duitman melkt in maatschap met zijn vrouw en broer 250
melkkoeien in de Overijsselse polder Mastenbroek bij Zwolle. Hun
ruime ruwvoerpositie bracht hen in 2019 op de teelt van voederbieten. “We besloten het gewoon eens te proberen. Al in de eerste
week voeren hadden we het gezien; daar gaan we mee door!”
Mts. Duitman-Bergman boert op twee

VOERKOSTEN LEIDEND

locaties, met het melkvee in Mastenbroek en

Voor de maatschap zijn de totale voerkosten

het jongvee op de locatie in Kampereiland.

per liter melk leidend. “Daar passen voeder-

Het melkvee produceert dik 10.000 liter melk

bieten echt perfect bij. Als je een goede

met 3,60 gram eiwit en 4 gram vet op een

opbrengst haalt, kan er qua kosten per kVEM

TMR-rantsoen. “We kochten altijd best veel

niks tegenop. We rooien de bieten gefaseerd

perspulp, terwijl we het ruwvoer van onze

vanaf begin oktober en voeren vers met de

130 hectare eigenlijk niet meer kwijt konden.

voermengwagen. De Rialto’s komen door hun

Daarom zaaiden we in het voorjaar van

gladde vorm en bovengrondse groei mooi

2019 op 2,5 hectare maïsland LG Rialto

schoon uit de grond. Ik wil geen grond in de

voederbieten.”

pens. We hebben er eigenlijk heel weinig
werk aan en er gaat geen biet verloren. Een

150 TON PER HECTARE

koe is daarbij gek op voer dat onbewerkt

“Het is me echt 100% meegevallen. We

uit de grond komt. Je vindt niet één snipper

hadden goede teeltbegeleiding van Ten

terug in het restvoer.”

Brinke en een akkerbouwer uit de buurt. Het
is wel ideaal als er iemand meekijkt. Ik vind

GEWOON PROBEREN

het een prachtige teelt, die niet al te moeilijk

Duitman is overtuigd dat voederbieten bij

is. Ook de oogst is veel gemakkelijker en

veel boeren zouden passen die voldoende

minder weersafhankelijk dan bij andere

grond hebben. “Veel boeren hebben wel

voedergewassen. We haalden een gewogen

interesse, maar er is nog veel onbekendheid.

opbrengst van 150 ton per hectare.” Dit jaar

Ik zou willen zeggen, probeer het gewoon.

werd 5 hectare Rialto gezaaid. “Zo kunnen

Je hebt maar een paar hectare nodig, de

we mooi vanaf oktober 10 tot 15 kg per koe

grondbewerking kan je zelf doen en met een

per dag vers voeren tot april, waarna we

beetje teeltbegeleiding moet het lukken.

weer overgaan op perspulp.”

In mijn ogen past het in de moderne veehouderij: je benut het langst mogelijke
groeiseizoen, haalt enorm veel kVEM van
de dure grond en het is supergezond voer!”

KRACHTVOER
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“Zolang het blad
groen is, groeit
het gewas door”

ERIK DIJKSHOORN:

“MEER MELK MET
VOEDERBIETEN”
“Ik melk nu meer liters, terwijl ik dezelfde hoeveelheid krachtvoer aankoop.” Dat is volgens Erik Dijkshoorn, melkveehouder in
Sprundel, het grote voordeel van voederbieten. Sinds vier jaar
verstrekt hij bieten aan zijn melkkoeien. Goede ervaringen van
collega’s en enthousiaste verhalen in de vakpers trokken Dijkshoorn
over de streep. “Het eerste jaar hebben we de voederbieten
aangekocht. Sinds drie jaar telen we ze zelf.”

Dijkshoorn melkt samen met zijn ouders

vielen de hectareopbrengsten wat tegen,

110 koeien. “Dubbeldoel: een mix van MRIJ,

mede door droogte.” Hoewel voederbieten

Holstein en Fleckvieh.” Het productieniveau

doorgaans geen grote neerslaghoeveelheden

ligt op 7.500 kilogram per koe per jaar, met

verlangen, heeft Dijkshoorn op zijn droge

hoge gehaltes: 4,50 procent vet en 3,80

zandgrond enkele malen beregend. “En

procent eiwit. Het bedrijf telt 55 hectare

inmiddels passen we onderzaai van zomer-

(zandgrond), waarvan ongeveer 45 hectare

gerst toe. Daarmee beperk je stuifschade in

gras, zeven hectare snijmaïs en drie hectare

het voorjaar.” In de loop van het groeiseizoen

voederbieten. Dijkshoorn neemt deel aan

wordt de gerst doodgespoten. “Ik hoop dit

het gewas door. Dat is het geval tot de

rantsoen, tot maximaal 10 kilo per

derogatie. Voor de teelt van voederbieten

jaar 100 ton per hectare te oogsten. Omge-

eerste serieuze nachtvorst.” Met dank aan

koe per dag. “Meer is niet verstandig.

scheurt hij grasland. Wanneer er grasland

rekend zo’n 18.000 à 19.000 kilo droge stof.”

de zandgrond, kan Dijkshoorn een schoon

Dan wordt het rantsoen te snel.” In het

wordt gescheurd voor de teelt van maïs

Dijkshoorn maakt gebruik van de teeltkennis

product oogsten. “Ze worden in één werk-

voorjaar stopt Dijkshoorn de resterende

moeten melkveehouders bemestingsruimte

van een adviseur van handelsonderneming

gang gerooid met een bunkerrooier. Er blijft

bieten in een mengkuil. “Onderin snijmaïs,

(lees: stikstofruimte) inleveren, schrijven

Klep: de leverancier van het bietenzaad.

nauwelijks grond kleven aan de bieten.” Ook

vervolgens versnipperde bieten gemengd

Europese regels voor. Bij voederbieten geldt

Een lokale loonwerker neemt de gewasbe-

de raskeuze speelt hier een rol. Dijkshoorn

met sojahullen. De sojahullen voorkomen

die regel niet. “Dat is ook een voordeeltje

scherming en oogst voor zijn rekening.

kiest voor LG Rialto: grote, gladde bieten die

vochtverlies: ze nemen het vocht van de

heel zuiver geoogst kunnen worden.

bieten op.” De koeien krijgen op deze

van de teelt van voederbieten.”

SCHOON PRODUCT OOGSTEN

manier het hele jaar door bieten.

ONDERZAAI ZOMERGERST

De oogst vindt laat in het jaar plaats, meestal

HET HELE JAAR VOEDERBIETEN

“Voederbieten zijn bijzonder smakelijk.

De teelt moet je even in de vingers krijgen,

even voor Kerstmis. Vorig jaar zelfs vlak na

Dijkshoorn slaat de bieten op in een kuil.

Je krijgt met voederbieten meer voer in

is de ervaring van Dijkshoorn. “Aanvankelijk

Kerstmis. “Zolang het blad groen is, groeit

Hij snippert de bieten vervolgens door het

de koeien.”

FREEK GIESEN:

“OOK IN DROGE JAREN HELE MOOIE
OPBRENGSTEN VOEDERBIETEN”
In de Gelderse plaats Wehl, de ‘poort van de Achterhoek’, houdt Freek Giesen samen
met zijn vrouw, twee dochters en zijn ouders 150 koeien en 100 stuks jongvee. Sinds
vier jaar zijn voederbieten onderdeel van het rantsoen. “Een prachtig gezond voer en
zeker na de afgelopen droge jaren een hele mooie energieaanvulling naast de maïs.”
Freek Giesen combineert de werkzaamheden

HOGE OPBRENGSTEN BIJ DROOGTE

veehouders die starten met de voederbiet-

op het melkveebedrijf met een baan als

Dat eerste jaar voederbieten leverde een

teelt er iemand bij te betrekken die ervaring

voeradviseur bij Gebr. Fuite BV. Met hulp van

fraaie opbrengst van 120 ton bieten per

heeft, of dat nu een adviseur, akkerbouwer

familieleden, een loonvoerbedrijf en zzp’ers

hectare. “Dat was een fantastisch groeisei-

of loonwerker is.”

voor de avondmelking zet het familiebedrijf

zoen, waarin de bieten van voorjaar tot

het werk rond. De koeien produceren zo’n

najaar mooi groeiden.” Maar ook in de twee

GEZONDE ENERGIEAANVULLING

9.400 liter melk met 4,50 gram vet en 3,73

voorbije (zeer) droge jaren leverden ze een

Begin oktober laat Giesen de eerste voeder-

gram eiwit en een ureum van 18. “De koeien

hele mooie opbrengst, in tegenstelling tot

bieten rooien en op het erf storten. De rest

moeten gemakkelijk en gezond melk geven.”

gras en maïs. “Voederbieten hebben een

groeit door tot de eerste vorst. De loonvoer-

ongekend herstelvermogen. Na de hete en

der freest de bieten zo van de hoop met zijn

LEUK OM TE EXPERIMENTEREN

droge zomer gingen ze in het najaar volop

voermengwagen. “Ik teel de voederbieten

Naast gras en maïs teelt Giesen 4 hectare

aan de groei en brachten alsnog 100 ton per

op lichtere zand/zavelgrond, want ik wil ze

luzerne en 7 hectare LG Rialto voederbieten.

hectare op.”

niet reinigen. Bedrijven die heel hard melken
adviseer ik overigens wel te reinigen. We

“Ik ruil al jaren grond uit met een teler in
de omgeving. Toen hij 3 hectare zocht voor

TEELTBEGELEIDING RAADZAAM

voeren 8 tot 15 kilogram verse bieten, ik

suikerbieten, had ik een perceel van 6 hectare

De teelt laat Giesen volledig over aan de

ben niet bang om veel te voeren. Het is een

beschikbaar. Zaai de rest maar af met voeder-

collega met wie hij grond uitruilt. “Die heeft

prachtig gezond voer, dat deels krachtvoer

bieten, zei ik hem en zo zijn we vier jaar terug

volop ervaring met suikerbieten en weet hoe

kan vervangen. De afgelopen jaren bleken

gestart. Ik vind het leuk om te experimenteren

hij de gewasbescherming moet aanpakken.

de bieten een hele mooie energieaanvul-

met voedergewassen. We teelden al luzerne

Het is geen heel moeilijke teelt, maar toch

ling naast de maïs, die qua zetmeelgehalte

en graan, voederbieten stonden ook op m’n

wel even anders dan bijvoorbeeld maïs. De

tegenviel door de droogte.”

verlanglijstje. Ik betrek het zaad van Schieven.”

teeltkosten zijn een stuk hoger. Ik adviseer
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Robert ter Maat
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