Natuurmaaisel :
tussen veevoer en afval

Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde

Natuurmaaisel kan afval zijn
• Voor Nederland en Vlaanderen : Europese regelgeving =
“Kaderrichtlijn afvalstoffen”
• Artikel 3 lid 1 : “elke stof of elk voorwerp waarvan
de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen
of zich moet ontdoen” (cfr. doelen Natuurbeheer)

• Gevolgen in Vlaanderen :
– Regelgeving omtrent opslag en bij vervoer (ook internationaal), …
– Streven naar grondstofverklaring met OVAM in project GrasGoed

• Maar als het rechtstreeks gebruikt wordt
door een landbouwbedrijf is het geen afval.
Met dank aan Lonne Van Sleeuwen, Juridische hogeschool Avans-Fontys

Geen afval

Afval

• Begraasd door vee :

• Slechte voederkwaliteit

• Gemaaid voor veevoer

• Giftige planten

Voederwaarde↔afval maaisel
• Gehalte ruwe as : as van plantendelen,
niet-organische deeltjes (meegenomen bodem,
zwerfvuil, … )
• Energiewaarde : VEM (VoederEenheid Melk)
1000VEM = 1650kcal ≈ 1kg gerst
• Eiwitten : DVE (DarmVerteerbaar Eiwit)
complexe eiwithuishouding

• Giftige planten : reëel probleem
• Opneembaarheid, smakelijkheid : subjectief

• Structuur (voor de penswerking) : meestal OK
• Mineralen : meestal OK
• Overschrijding normen op door zware metalen
vergiftigde bodem : zeer uitzonderlijk

Gegevens natuurmaaisel
1.

Project voederwaarde
natuurmaaisel Natuurinvest
(vers met de hand geknipt maaisel)
2. Witbol Tervuren gewoon ingekuild
2017
3. Witbol Tervuren ingekuild in
bigbags 2017
4. 25% pitrus in moerasspirearuigte
St-Joris Weert ingekuild 2017
5. 66 % pitrus in zeggemoeras
Neerijse ingekuild 2017
6. 33% lidrus in dottergrasland
Korbeek-Dijle ingekuild 2017
7. Bocholt ingekuild 2016
(B4 is gedroogd voor analyse)
8. Idem, ander labo
9. Hooi van Natuurpunt 2017
10. Ingekuild materiaal bij Newfoss uit
Nederland

Gehalte ruwe as (gewichts% op droge stof)
• In de structuur van een chlorofylmolecule zit een
Mg-atoom : blijft achter in de as
• Cursus dept. Landbouw en visserij 2017 : 8% is Ok
op basis van het asgehalte van de plantendelen,
20% is met veel grond/zand erin
• Bodemkundige dienst van België : 8 à 12% is de
“courante spreiding”
• Bij ruwe as gehalte meer dan 120g/kgDS of 12%
wordt gesproken van “verontreiniging” met grond
(eindrapport Graskracht-project, 2013)
• Veel zand/grond :
– afvalstof voor de grasraffinage
– de dieren worden verplicht tot deze extra opname
– meer kans op kuil met veel boterzuur : slechte geur/smaak

Gehalte ruwe as (gewichts% op droge stof)
maaisel van lage vegetatie
opgeraapt met hakselaar

12% : verontreiniging met grond
met de hand
geknipte stalen
hooi Natuurpunt

VEM
•

Energiewaarde : VEM (VoederEenheid Melk)
1000VEM = 1650kcal ≈ 1kg gerst

•

De berekeningsmethode voor natuurgras is uitgevoerd cfr. landbouwgras,
maar dit bevat een zekere fout gezien voor natuurgras geen specifieke
regressievergelijkingen beschikbaar zijn.

•

Uit “Onderzoek economische meerwaarden landbouw en natuur” (VLM,
2013) : Een beheersgrasland zonder bemesting brengt 750 VEM/kgDS op
(maaien 15juni : daarna -25VEM/week)

•

Uit cursus door dept. Landbouw en visserij (2017) :
beheersgras = 650 VEM/kgDS
Uit idem :

•

–
–
–
–

Vers landbouwgras = 1006
Gemiddelde voordroogkuil van landbouwgras = 888
Maïskuil = 921
Sojaschroot = 1159

VEM (per kgDS)

vers natuurgras
tussen 16 juni en 6 juli

hooi Natuurpunt

650 VEM/kgDS

Hoe laag mag ingekuild natuurgras zakken om nog veevoeder te zijn ?

DVE (in g/kgDS)
• DVE = DarmVerteerbaar Eiwit

• Eiwit zorgt ook voor een deel van de energieinhoud
(VEM en DVE zijn verbonden)
• Ook andere eiwit-parameters : ingewikkelde berekeningen
• Laag eiwitgehalte van natuurgras te compenseren met eiwitrijk krachtvoer
(bv. 1kg krachtvoer per dier per dag): tot hoe ver kan dit in de praktijk gaan ?
• Uit cursus door dept. Landbouw en visserij (2017) :
beheersgras = 40 g /kgDS
• Uit idem :
–
–
–
–

Vers landbouwgras = 96
Gemiddelde voordroogkuil van landbouwgras = 67
Maïskuil = 51
Sojaschroot = 252

DVE (in g/kgDS)

vers natuurgras
tussen 16 juni en 6 juli
hooi Natuurpunt

40 g DVE/gDS

vaak (bijna) geen DVE in ingekuild natuurgras

Giftige planten : enkele voorbeelden
• Jacobskruiskruid :
–
–
–
–
–
–

gifaccumulatie in de lever → vooral op langere termijn
als hooi gevaarlijk
kan talrijk zijn op droge, zandige bodems
gras-klaver mengsel inzaaien bij overgang akker→grasland
kortlevend en daarom meestal een tijdelijk probleem
paarden gevoeliger > runderen > schapen en geiten

• Andere kruiskruiden :
Waterkruiskruid is minder giftig en veel zeldzamer
Bezemkruiskruid
uit Zuid-Afrika, sinds enkele decennia bij ons
plaatselijk algemeen in wegbermen
doorlevend dwergstruikje
giftigheid aangegeven in de literatuur

Giftige planten : enkele voorbeelden
• Lidrus (moeraspaardenstaart)
het gif breekt vitamine B1 af → hersenschade
paarden gevoeliger dan herkauwers
plaatselijk zeer talrijk in moerassig grasland
vergiftiging op enkele weken mogelijk via hooi
in ons vb. (6) verder geen afwijkende waarden

• Schermbloemigen
ook veel gezonde groenten (selder, kervel, …)
maar sommige soorten zeer giftig
toch goede smaak
Gevlekte scheerling is sinds enkele decennia
veel voorkomend langs autosnelwegen

Conclusies
• Afvalstatuut : streven naar grondstofverklaring (Vlaanderen)

• Gehalte ruwe as : bodembijmenging vermijden door hoog genoeg maaien/
voorzichtig werken
• Energiewaarde (VEM) : vaak zeer lage waarde
• Eiwitwaarde (DVE) : vaak zelfs nulwaarden
Is dit nog technisch te compenseren ?
Heeft dit landbouweconomisch zin als veevoer ?

• Plaatselijk zeker problemen met giftige planten in natuurgrasland
en op bermen → waakzaamheid geboden

• Veel natuur- en bermmaaisel is zeker niet veevoederwaardig,
maar moeilijk om er een % op te plakken

