Fiche n°

4
Het telen van vlinderbloemigen
als eiwitbron (luzerne en rode
klaver)

Onfhankelijkheid

massa (DS)
eiwit (RE)

Voedermiddel

ruwvoeder
krachtvoeder

Niveau

bedrijf
streek

« Het telen van vlinderbloemigen laat toe om de eiwitafhankelijkheid te verminderen op een
milieuvriendelijke manier. »

Waarom vlinderbloemigen telen ?
Het telen van vlinderbloemigen laat toe om :
• eiwitrijk ruwvoer te produceren en is dus complementair met maïskuil,
• een eiwitvoorraad met hoge toegevoegde waarde voor
herkauwers aan te leggen,
• de afhankelijkheid van de droogte te beperken door een
vroege oogst en door een diepere inworteling.

DS (%)
RE (%)
RCEL (%)
VEM (/kg DS)
DVE (g/kg DS)
OEB (g/kg DS)
UFL (/kg DS)
PDIE (g/kg DS)

Voorbeeld van voederwaarde
40
18
29
678
43
81
0,78
54

Randvoorwaarden
• Voorzie de percelen in de teeltrotatie.
• Geef de voorkeur aan luzerne of rode klaver die meer
aangepast zijn aan het maaibeheer
• Voorzie verschillende oogstmogelijkheden (inkuilen, hooi,
balen persen) : gemiddeld 4 à 5 sneden per jaar.
• Pas het materiaal en de werkwijze aan het type vlinderbloemige aan. Bij het oogsten van luzerne als hooi: beperk het
drogen om bladverlies te vermijden.
• Voorzie opslagplaats om het voeder in te kuilen, of de balen
of het hooi op te slaan.
• Vind een goed compromis tussen de gekozen soort, de teeltvoorwaarden en de klimatologische omstandigheden

Luzerne
Droog, hoge pH,
Bodem
gezond, past zich aan
zure bodems aan.
Past zich goed aan
Temperatuur hoge of lage temperaturen aan.

Benutting

Levensduur
Opbrengst

Rode klaver
Lagere pH (pH > 5,5),
enigszins vochtig,
enigszins droog.
Matige aanpassing
aan hoge of lage
temperaturen.
Maaien (ingekuild,
Maaien (ingekuild,
balen, hooi, gebalen, hooi, gedroogd).
droogd).
Beweiding mogelijk bij
Beweiding mogelijk bij
sommige omstandighesommige omstandiden.
gheden.
5 jaar
2 jaar
12-17 T DS/ha
10-14 T DS/ha

Technisch-economische gevolgen
• Aanzienlijke arbeidsbehoefte ten gevolge van het aantal
sneden.
• Belangrijke zaaikost, maar de zaden worden eenmaal

aangekocht en er kan tot 5 jaar geoogst worden.
• Aanzienlijke oogstkost (150 à 200 euro per snede) (eenzelfde kost als gras).

In de praktijk voor het rundvee
• Breng 10 à 30% vlinderbloemigen in het rantsoen van de
melkkoeien.
• Compenseer de introductie van vlinderbloemigen met een

energiebijdrage om de melkproductie te behouden.
• Verminder het aandeel (andere) ruwvoer.

Analyse van de voederstrategie
- Gevoelig voor een overmaat aan water.
- Extra kosten door meerdere sneden.
- Extra energie aanbreng in het rantsoen is noodzakelijk.

- Eiwitrijk ruwvoer .
- Droogteresistent.
- Beperkte kans op acidose door de aanbreng van vezels.

Sterktes

Zwaktes

- Stabiele opbrengst.
- Besparing op eiwitcorrectors.
-Minder nood aan meststof voor de volgende teelt

Kansen
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