
TUM Inpassen van gescheurd grasland 
in je teeltrotatie

Test alvast , klik op de icoontjes bovenaan of 
rechts van uw scherm:

lezen of typen in de chatfunctie

geluid aan/af zetten; zet enkel uw geluid aan 
als je aan het woord bent

camera aan/uit zetten; zet enkel uw camera 
aan als je aan het woord bent

klikken=geel= hand opsteken als je aan het 
woord wil komen, erna terug uitzetten
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Via de chat
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in het chatvenster

of in het teams scherm zelf

De presentatie zelf krijgt u te zien via Microsoft Teams
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Aanpak

Thematische uitwisselingsmomenten
Focusgroepen
Individuele begeleiding

Wie is B3W?



Interesse

Ontdek het volledige aanbod op b3w.vlaanderen.be

an.schellekens@b3w.vlaanderen.be
ellen.truyers@b3w.vlaanderen.be

Wie is B3W?

https://b3w.vlaanderen.be/
mailto:an.schellekens@b3w.vlaanderen.be
mailto:ellen.truyers@b3w.vlaanderen.be


Hooibeekhoeve

Geel, Antwerpse Kempen

90

2 robots

veldproeven voedergewassen van Ravels 
tot Kortenaken

25 ha 27,5 ha 1 ha 5 ha59 ha



Poll 

Teelten? Gescheurd grasland ?
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Scheuren?

Meerjarig grasland

(Doden graszode chemisch)

Bodembewerking
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Mogen niet gescheurd worden

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachme
nts/checklist_bg_versie_2021_-
_versie_29012021.pdf

Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland mag NOOIT 
gescheurd worden, maar soms wel doorgezaaid. 

Historisch permanent grasland (kunnen 
onderworpen zijn aan onder andere 
natuurwetgeving) Hier kan een scheurverbod of 
vergunningplicht gelden

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/checklist_bg_versie_2021_-_versie_29012021.pdf


Grasland C-opbouw
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meer minder

 0,5 ton C per ha per jaar



Grasland C-opbouw ≠ leeftijd grasland
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Grasland C-opbouw  maaien ≠ grazen

7/02/2022 │15Bron: ILVO



Mineralisatie : wat?
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Bodem 
Organische 

Stof

NH4
+ NO3

-nitrificatie

Mineralisatie

Immobilisatie



Mineralisatie: hoeveel N ?
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Grasland scheuren en klimaat
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0,5 ton/ha/j 1-2 ton/ha/j



Grasland scheuren, nodig?

Herinzaai = investering 
840 à 1520 EUR/ha (grasinzaaiwijzer WUR)
verbetering voederwaarde door meer goede grassen (en klaver) 
zorgt voor meeropbrengst
kans voor verbetering vlaklegging, afwatering 
(vergeet pH niet)
omstandigheden rond 
zaai bepalen opbrengst/
voederwaarde voor de 
komende > 5jaar

investering moet te 
verantwoorden zijn

19



Grasland scheuren nodig?

Plantensoorten Goed grasland

Goede grassen inclusief Engels raaigras > 75% 

Engels raaigras > 60% 

Kweekgras < 5% 

Straatgras < 10% 

Breedbladige (onkruiden), exclusief witte 

klaver 

weinig 
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Tijdstip scheuren (weidevernieuwing)

Najaar
opbrengstverlies beperkt
onkruiddruk laag:

veel onkruiden vriezen dood

 doodspuiten (glyfosaat) in zomer = gunstige 
t°

 ev. te natte winter of vorstschade
Bodem bezakt in winter

nitraat komt vrij (mineralisatie) op moment 
dat gras het niet of nauwelijks opneemt = 
winter 
 hoger nitraatresidu

 = landbouwkundig beste
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Voorjaar
opbrengstverlies tot 2 snedes!
onkruiddruk hoog

selectief herbicide in voorjaar 
noodzakelijk?

doodspuiten vroeg voorjaar : 
t° (te) laag
grasgroei nog niet op gang 

 ev. te droog na zaai > opkomst↓
 losse zode door weinig bezakking
nitraat komt vrij (mineralisatie) op 

moment dat gras het opneemt = 
voorjaar = groeiseizoen

 = milieukundig beste ?



Poll

Goede praktijken? Wat teel jij na gescheurd grasland?

7/02/2022 23



(VLM, 2020)

Andere volgteelten

Uitersten < 90 kg NO3-N/ha  
ca 30 % ↔ ca 90 % 



Andere volgteelten

25
Bron: LCV

Beste keuze
bemesting kan mits 

aanpassen

Kans op te hoge nitraatrest
bemesting beperken=0 

Ndier

Gras na gras, kan, 
bemesting aanpassen



Maïs na scheuren grasland

Geen bijkomende bemesting nodig 
(bemesting na BG niet toegelaten op derogatiebedrijven)

Opletten met maaisnede in het voorjaar
Verlate afbraak = verlate N vrijstelling = minder goede benutting van N = hogere N-
residu’s
Vroeg scheuren verdient de voorkeur (<> derogatievoorwaarden*)

Onderzaai

Bodembewerking  

7/02/2022 │26

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Info%20op%20Mestbankloket/Der
ogatievoorwaarden/Derogatievoorwaarden_2021.pdf : Voor alle percelen van het bedrijf waar het 
voorafgaande jaar gras als hoofdteelt aanwezig was: Na het scheuren van grasland wordt ten laatste 
binnen 2 weken een gewas gezaaid of geplant.

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Info%20op%20Mestbankloket/Derogatievoorwaarden/Derogatievoorwaarden_2021.pdf
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0-bemesting 
lager N-residu, 
quasi = opbrengst

Onderzaai
4-5 bl of 8-10 bl
lager N-residu,
quasi = opbrengst
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https://www.lcvvzw.be/wp-content/uploads/2021/04/A2021_6-
Onderzaai-de-oplossing-bij-gescheurd-grasland.pdf

Bron: LCV
2020 Inagro

Vanggewas



Vanggewas

Onbemest

Opbrengst
• Onderzaai (<>) niet lager

Nitraatresidu
• Lage residus voor GG
• Na oogst zaai GB hoogste residu
• Binnen onderzaai latere zaai gb (<>)
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Bron: Hooibeekhoeve, 2021
Demo Functionele Groenbedekkers



Bodembewerking mais

Onbemest

Opbrengst

laat = na maaisnede, 
opbrengstverlies 3,7 t DS/ha

intensievere bodembew
opbrengst

N-residu

Lage N residu’s voor GG

vroeg : N residu ~=

laat: N resdiu intens. 
bodembew

7/02/2022 30

1

1

Bron: Hooibeekhoeve, 2021
Demo Functionele Groenbedekkers
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Tips?
Poll

Hoe bemest jij je mais na gescheurd grasland?

7/02/2022 31



Mais na gescheurd grasland

7/02/2022 32

GEEN bemesting N, P

pH, K, Mg

tijdig scheuren, geen maaisnede
indien bodem, regelgeving het toelaat

vanggewas 
vb onderzaai



Voederbieten na gescheurd grasland

Voederbieten hebben een lange groeiperiode

Hou rekening met N-vrijstelling uit mineralisatie, bemest (bij) volgens advies na analyse

Bekalken is soms aangewezen en dient tijdig te gebeuren

Kies voor een Rhizoctonia tolerant ras

33



Voederbieten in de lift

7/02/2022 34
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Voederbieten klimaatrobuust



Voederbieten: aandachtspunten

Bekalk tijdig 
Scheur tijdig, zaai tijdig (eind maart begin april)
Matige bemesting N*, ook K, B *derogatie max. 200 Ndier, na staalname

Rhizoctonia tolerant ras alg. 235 Nwerkz

N in loof 

7/02/2022 37

bodem-

staalname

najaar winter voorjaar zomer najaar winter voorjaar zomer najaar winter voorjaar zomer najaar winter

pH in orde? bekalken

matige 

bemesting

eventuele 

bijbemesting

zode tijdig vernietigen

afh.bodemomstandigheden

N-loof in 

mindering 

bij 

bemestingzaai Rhizoctonia 

tolerant ras! 

jaar -1 jaar bieten jaar +1

gras bieten mais

*https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/
Publicaties/mestbank/Bemestingsnormen_2021.pdf



Rhizoctonia tolerant ras?

Waardplant rhizoctonia = mais, gras, …
Extra N-bemesting (mineralisatie) > extra gevoelig
Rialto, Monbrun, Brunium (klassieke) ; Laurena (hoge droge stof)
Bron: Rassenlijsten, gemiddeld tot hoog 
https://rassenlijst.ilvo.be/Portals/98/Documents/Voederbiet2021_Tabel%20website%20NL.pdf

7/02/2022 38



Loof
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Voederbieten inkuilen : 
 groter areaal , meer arbeidsgemak

• Bvb. mengkuil 1/3 voederbieten, 2/3 perspulp (kg vers product)
Voeders gemengd met loswagen met verdeelwalsen

https://www.lcvvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/LCV_Brochure_Feedbeet_finaal-30102017.pdf



Rantsoen < > teeltplan

100 melkkoeien: 
1,1 ha bieten (100 ton vers/ha)
18,5 ha mais (17 ton DS/ha)
12,2 ha gras (12 ton DS/ha)
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kg 

product kg DS

kg 

product kg DS

Maïs 18,5 8,6 18,5 8,6

VDK 7,6 4 7,6 4

Perspulp 0 0 7,68 1,92

Mengkuil VB/PP 9 1,92 0 0

Bierdraf 4 1,2 4 1,2

Stro 0,8 0,7 0,8 0,7

Eiwitkern 3 2,65 3 2,65

kg melk (VEM)

kg melk (DVE)

Proefgroep controlegroep

26,3 26,1

28,5 28,5

grasklaver

grasklaver

grasklaver

grasklaver

Voederbi
eten of 

mais 
(zonder 
snede 

vooraf)
kuilmais + 
vanggewas

kuilmais + 
vanggewas

kuilmais + 
vanggewas

kuilmaïs

Graan of 
mengteelt 

of zeer 
vroege 

kuilmais

~ 3,2ha

1 / 3 = voederbieten
= 1,1 ha

1 / 3 = ‘graan’
= 1,1 ha

1 ha 
blijvend 
grasland
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Matig (norm!) + bijbemesting advies

Vb Stalmest, compost, runderdrijfmest (K!)
vb KAS, Chilinitraat

Vroeg scheuren, vroeg zaaien
indien bodem het toelaat

Oude zode fijn maken
Rassenkeuze bieten



Jullie mening, ervaringen?

7/02/2022 43

.



Conclusies

OS opbouw   ≠ 
mineralisatie zode = 100-150 N /ha

Mais
0-bemesting
Tijdig scheuren, geen maaisnede
Onderzaai

regelgeving scheuren grasland

Voederbieten
Bemesting aanpassen
Vroege zaai
Areaal mits inkuilen
Rhizoctonia tolerant ras

7/02/202244



Uw feed-back zorgt dat wij het beter kunnen doen
Bedankt om het evaluatieformulier in te vullen

45

Scan met je smartphone deze qr code op 
je scherm en vul in

OF

Klik op de link naar de enquete in het 
chatvenster

7/02/2022



Meer informatie

www.b3w.vlaanderen.be
info@b3w.vlaanderen.be
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https://twitter.com/

https://www.facebook.com/

https://www.linkedin.com/company/

TUM gescheurd grasland groenten

Gesloten groep rond meer eiwit van eigen land
Neem actief deel 

Aanmelden via an.schellekens@b3w.vlaanderen.be
1e digitale bijeenkomst dinsdag 21/12 20u

http://www.b3w.vlaanderen.be/
mailto:info@vlm.be
mailto:an.schellekens@b3w.vlaanderen.be


www.b3w.vlaanderen.be


