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Grasland en Groenvoederonderzoek
Periode 1981-2018 

Dec. 1981
Nationaal Centrum voor Grasland en Groenvoederonderzoek 1ste Sectie
Rijksstation voor Plantenveredeling
A. Andries en L. Carlier

Projectonderzoek betoelaagd door  
IWONL Instituut Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw
1948 – 1997 (50 jaar)

- Projecten van 2 jaar

ILVO
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NCGGO 1ste Sectie: thema’s van onderzoek

ILVO

• Graslandverbetering
– Graszaadmengsels (soorten, rassen)/ gebruik klaver

– Methoden voor verbetering en vernieuwing

• Bemesting: wat, wanneer, hoeveel, hoe 

• Kwaliteit: chemische samenstelling en voederwaarde

• Uitbating: begrazingssystemen/uitsluitend maaien

• Algemene verzorging

• Vlinderbloemige voedergewassen

• Aandacht milieu: vb. mineralenbalansen op bedrijfsniveau
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• Standweiden:
– Veebezetting per bedrijf en per ha grasland neemt toe

– Aandeel gras in het rantsoen wordt kleiner; ook tijdens het graasseizoen

– Eenvoudig – arbeidsvriendelijk - rustige dieren

• Thema’s onderzoek:
– N-bemesting: interval + dosis, vloeibare N-meststoffen, eiwitgehalte, witte klaver, …

– Onderzoek op bedrijven: 410N/ha, bemesting tot 15 september

– Opvolging 60 bedrijven over België: gemidd. gebruik 375 (omw) – 400N (stw); tussen 
70N/ha en >600N /ha

• Vandaag: trend voltijds opstallen in Vlaanderen

• Toekomst: opnieuw interesse voor begrazing in Vlaanderen??

Vgl. standweiden- omweiden voor melkvee

MAP5: 235 N/ha; tot 31 augustus
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• Maaivoorwaarden (1981-1984)
– Engels raaigras (Melino), timothee (Erecta), beemdlangbloem (Merbeem) en rietzwenkgras

(Festal)
• DS-opbrengst  - opname hooi – verteerbaarheid

• Begrazingsvoorwaarden (1983-1986)
– 15 commerciële mengsels bij 400 N/ha

• Botanische evolutie: Engels raaigras zeer dominant

• Klaver nog steeds goed aanwezig 

Vergelijking grassoorten en mengsels
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Systemen van graslandverbetering

Overtopfrezen/ doorzaaien vochtig grasland met een totale vernietiging van de oude zode

 1982 - 1985

 Klassieke vernieuwing van dit type grasland was niet succesvol

 Glyfosaat toepassen – kort zetten na 7 dagen – doorzaaien ER

 Doorzaaien in de praktijk: tegenvallende resultaten bij IWONL Sectie 1 en 2

ILVO

 1985: toepassing van 60 ton RM/ha kort voor doorzaai was succesvol !

 Vandaag: veel vochtig grasland onder natuurbeheer – klemtoon op biodiversiteit (BHO)
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Onderzoek mengmest  op in de graszode 
start in 1984

Prototype vanuit Nederland

Instellen van de dosering?
Hoeveel in werkelijkheid toegediend?

ILVO
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Mengmest  op in de graszode 2018
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Rassenonderzoek voor inschrijving op de nationale rassencatalogus

Overheveling van NDALTP naar CLO en CRA in 1986

Behoefte aan een betere werking en meer wetenschappelijke kennis bij het ontwikkelen van 
nieuwe criteria voor de rassenbeoordeling

ILVO

Doelstellingen:
- Organisatie, uitvoering en rapportering rassenproeven
- Optimalisatie VCU (en OHB) criteria 
- Mijn taak;

- CGW: grassen, vlinderbloemige voedergewassen, voederbieten en granen
- OHB: voederbieten

Vb. 1: huidige beproevingscycli van de verschillende grassoorten (1995)
Vb. 2: bepaling van de persistentie van Engels raaigras op begrazingspercelen (1995) 
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Rassenonderzoek voor inschrijving op de nationale rassencatalogus

ILVO

Belgische, beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten voedergewassen 
• Voorbeeld: Nederland
• 1989: kuilmaïs, korrelmaïs, voederbieten
• 1993: voedergrassen 

1989:
33 rassen: 
DS%< 13% (9,9% -12,9 %): 17
DM%>13% (13,5¨- 16,2%): 16

2018:
7 rassen: 
DS%< 20%: 5 (14,9% - 17,4%): 5
DS%>20%: 2 (21,4% - 22,4%): 2

Voederbieten:
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Rassenonderzoek voor inschrijving op de nationale rassencatalogus
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1ste Rassenlijst Grassen in 1993
25ste Rassenlijst Grassen in 2018!
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1988-1992: Verteerbaarheid als criterium bij de rassenbeproeving bij Engels raaigras 

3 locaties; 260 – 430 N/ha/jaar ; 16 rassen (proef 1), 22 rassen (proef 2); maairegime: 4-6 sneden/jaar

- Is er een verschil tussen rassen in verteerbaarheid? 

- Zijn de verschillen die wij meten betrouwbaar?

- Zijn deze verschillen van voldoende belang in de praktijk? 

- Verteerbaarheid werd niet opgenomen als criterium voor beoordeling

- “Als nieuwe rassen met een duidelijk betere verteerbaarheid beschikbaar komen dan kan dit opnieuw in 
overweging worden genomen”

Belg. Rassenlijst 2018:

Nu: verteerbaarheid in de criteria rietzwenkgras is een feit

Toekomst: ook bij Engels raaigras? 

Rassenonderzoek voor inschrijving op de nationale rassencatalogus

ILVO
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Doctoraat: Optimalisatie van rassenproeven met voederbieten (Beta vulgaris L.)
Promotoren: T. Behaeghe and E. Van Bockstaele 
1996

- Methodiek van DS-bepaling

- Optimalisatie van proefopzet: aantal locaties, parallellen, standaardrassen

- Kombinatie rassenproeven België en Frankrijk (Noord)

Rassenonderzoek voor inschrijving op de nationale rassencatalogus

ILVO

ILVO 27-28 juni 2018: Samenkomst 16 landen: uniformisering waarnemingen met als einddoel: een 
gemeenschappelijk CGW netwerk per agro-ecologisch gebied



IL
V

O

1996: Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV)

ILVO

Een brug tussen onderzoek en praktijk

- Doorstroming van kennis en informatie in de taal van de veehouder
- Organisatie en aanleg van demonstraties

Coördinatie, optimalisatie, verbetering samenwerking tussen de partners, ……  

Evolutie:
Samenbrengen van data individuele proeven

Een centrale proefopzet over meerdere locaties
met een gemeenschappelijk protocol voor de uitvoering

Uitschrijven projectvoorstellen
Coördineren, uitvoeren, meewerken, rapporteren, voorlichting geven
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 Graszaadmengsels, soorten en rassen

Grasland en Groenvoederonderzoek (vanaf 1996)

 Graslandvernieuwing

 Gras/klaver intensief

 Klaver en luzerne

 Bemesting

 Voedergewassen in onderzoeksfase
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 Vgl landbouwkundige waarde van mengsels (soorten en rassen) en de individuele rassen

1996-1999  4 locaties

22 commerciële mengsels + individuele rassen

Maaivoorwaarden

Opvolging: roest resistentie, persistentie en DS-opbrengst

Graszaadmengsels, soorten en rassen: 

 Graszaadmengsels: een belangrijke factor in de graslandvernieuwing:

Overzicht samenstelling van commerciële mengsels

+ commentaar

+ tips

+ link naar Beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergrassen

Jaarlijks: 2002-2015 

Hervatting in 2019?   
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 Vgl. Engels raaigras, rietzwenkgras en Festulolium al dan niet met rode + witte klaver
Grassen: 300N/ha; gras/klaver: 150 N/ha
2011-2015 op 2 locaties
Maaivoorwaarden
Opvolging: DS-opbrengst, voederwaarde, klaveraandeel, nitraat-N residu

 Voederwaarde van rietzwenkgras en Engels raaigras op 3 bedrijven op zandgrond  
2017-2019 op 3 locaties
KOE demoproject

Graszaadmengsels, soorten en rassen: 



IL
V

O ILVO

 Graslandvernieuwing: Effect van de ouderdom van de zode op de productiviteit
Geel, Wilsele (1996 – 2001), Merelbeke (1996-2005) 
Engels raaigras (+ witte klaver)
Jaarlijkse herinzaai van een strook in september
Grazen + maaien

 Graslandvernieuwing in het voorjaar na scheuren BG) (derogatie: geen bemesting toegelaten
2008-2010
Geel, Merelbeke, Oudenburg
(Grazen) of maaien (0N 140N 280 N)

Graslandvernieuwing
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 Grasland scheuren op maat van het milieu:
Demonstratieproject duurzame landbouw, 2012-2014

 Grasland scheuren en herinzaaien in najaar of voorjaar?

Najaar: 

- Wat is optimaal tijdstip van scheuren vanuit landbouwkundig en milieutechnisch perspectief? 
augustus, september of oktober?

Voorjaar:

- Direct vernieuwen in april of vernieuwen na 1 snede gras?

Graslandvernieuwing

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa 

investeert in zijn platteland
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B. Grasland scheuren in het voorjaar en andere voedergewassen inzaaien? 
Vernieuwing inschakelen in de vruchtwisseling!
- Welke voedergewassen?
- Welke N-bemesting?

Graslandvernieuwing
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Gras/klaver intensief

 Gras/klaver: introductie van witte klaver als N-bron voor de  grasproductie: vergelijken
van methodes van bijzaaien van witte klaver in bestaand grasland (2001-2003)(3 locaties)

ILVO
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Gras/klaver intensief

 Gedrag van witte klaver en timothee in Engels raaigras onder begrazing bij 150N/ha (2002-
2005) (ILVO)

 Nitraat-N residu bij gras en gras/klaver in de praktijk bij een gemengde uitbating (2003-
2005) (40 percelen)

 Engels raaigras/witte klaver: zaaien in oktober of in het voorjaar? proefveldomstandigheden
 (2005-2007) (3 locaties), 

 Engels raaigras, witte en rode klaver, luzerne en combinaties bij 0 - 150 en 265 N/ha
Maaivoorwaarden, proefveldomstandigheden (2004-2007) (ILVO)( demoproject)

PDPO: stimuleren eiwitproductie op eigen bedrijf  start 2004

 Gedrag van gras/klaver mengsels bij onderzaai in wintergraan of bij zaai na de graanoogst. 
(2002-2003) (2 locaties)
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 Engels raaigras/witte klaver bij toepassing van mengmest (170 en 250N/ha) + min. N onder 
maaivoorwaarden (2007-2011) (ILVO)

 Engels raaigras (300N) cfr. Engels raaigras/witte + 
rode klaver (<200N) op zandleem in de praktijk 
onder maaivoorwaarden en bij 170NRM

(vers, na inkuilen) (2014-2017) (2 locaties)

 Engels raaigras/witte + rode klaver
hoe met N bemesten op zandgrond in de
praktijk onder maaivoorwaarden?
(2017-2019) (4 locaties)
KOE demoproject

Gras/klaver intensief
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Klaver/luzerne

Grasland en Groenvoederonderzoek

 Voorjaarszaai met erwten als dekvrucht van 
rode klaver (ev. + wit), luzerne, Engels raaigras, 
combinaties in het kader van vergroening. 
Maaivoorwaarden, proefveldomstandigheden
(2015-2017 demoproject KLALU)(ILVO)

 EU GLB: 2015
Vergroening - Ecologisch Aandachtsgebied
Stimuleren teeltrotatie, gewasdiversiteit, teelt van eiwitgewassen op eigen bedrijf

1983-1984: rode klaver reinteelt

Dit demoproject wordt gebracht met de medewerking van: 
 
 
 

 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

 Teeltfiches luzerne en klaver



IL
V

O

Geen inoculatie met Rhiz. meliloti Inoculatie met Rhiz. meliloti
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Grasland en groenvoederonderzoek

ILVO

Bemesting

 Gras: Effect van grazen of maaien in september en oktober DS-opbrengst en
nitraatstikstofrest in de bodem

 2000 - 2002: 3 locaties
 2010 - 2012: 9 locaties EU project Multisward

 Grasland onder begrazing: effect van verschillende mengmesttoepassingen op 
opbrengst en nitraatstikstof rest in de bodem (1999-2002; 2 locaties)

 Grass: S and Se bemesting op grasland
 2005- 2006: 2 locaties

 Onderzoek voor derden (vertrouwelijk)
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2016-2017- 2018- ….: Rassenproef in samenwerking met Louis Bolk Instituut (Nederland)

Voedergewassen in onderzoeksfase

Voedersorghum

ILVO
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Sorghum: ‘ras’ C7 Sorghum: ras Vegga

Waarom:
- Efficiënter omgaan met water en N
- Groter wortelgestel/ C-opslag
- Teelttechniek: cfr. maïs

Welk type?
- Hoge opbrengst
- Goede verteerbaarheid
- Zetmeelgehalte cfr. Maïs

Praktijk:
- Veel te vroeg 
- Veredeling pas gestart

Voedergewassen in onderzoeksfase

Voedersorghum

ILVO
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GPS Soja

GPS Soja 2016 – 2017 - 2018 - …

Vers - voorgedroogd
Met of zonder kuiladditief/melasse
Al dan niet in combinatie met maïs, gras, …

Oogst: september – oktober

ontwikkelingsstadium: R6- R7



IL
V

O

Conclusies

Voedersorghum en GPS soja zijn niet gebruiksklaar in de praktijk

Intensief graslandgebruik vereist veel kennis op het gebied van

- Mengselsamenstelling
- Graslandonderhoud, -verbetering en –vernieuwing
- Bemesting
- Uitbatingsystemen
- Toepassing MAP en andere regelgevingen
- De gebruiker: het rund, het paard, …

Reinteelten klaver en luzerne (kortstondig) in beeld door GBL

Voederbieten: dank zij GBL opnieuw in de markt 

ILVO
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Dank u wel

Instituut voor Landbouw-,
Visserij- en Voedingsonderzoek
Burg. Van Gansberghelaan 109

9820 Merelbeke – België
T + 32 (0)9 272 27 00
F  +32 (0)9 272 27 01

plant@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be

ILVO

Allen die op ene of andere wijze dit onderzoek hebben gesteund en hebben bijgedragen tot 
de uitvoering van het onderzoek en de verspreiding van de opgedane kennis!!

Heel in het bijzonder, alle medewerkers van de groep ‘Plant en bodem’: 
Erwin, Filip, Geert DS, Geert H., Joost, Koen, Luk, Peter, Wim


