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Achtergrond:
Er is een wettelijke bepaling van kracht te worden die van veeteelt houders met grasland teelt als
wintervoer, een periodiek gewaswisseling vereist met een derde gewas. Dit moet dan wel, naast de
gebruikelijke voeder – of snijmais – een gewas zijn met bodem verbeterende eigenschappen.
Indien nu een dergelijk gewas in een additioneel seizoen geteeld moet worden zal het grasrendement
van de teelt verlaagd worden. Zo’n derde gewas moet eigenlijk liefst ook een op zichzelf staand
voedergewas zijn voor de melkkoe en daar zijn maar beperkte opties voor.
Er is dus behoefte aan een andere benadering.
De 2 deelnemers in dit project zijn tezamen met Solar Oil Solutions BV en DVV Holding, een innovatie
en ontwikkelingsbedrijf in de bedrijfstak, al langer op zoek naar een andere oplossing.
Recentelijk zijn er nieuwe zaaimethoden (stroken fraisen – zie hiernaast) ter beschikking gekomen
waarbij daarin gezaaid koolzaad zo snel uitgroeit en geoogst kan worden dat het mogelijk wordt ofwel
van het zich herstellende gras tussen de stroken vervolg gras oogsten in hetzelfde jaar te verkrijgen
ofwel men kan door vervolg zaaien in dezelfde stroken van een zeer snel groeiend, speciaal hiervoor
veredeld, zomermais ras, alsnog een 2e oogst van hetzelfde grond deel verkrijgen in 1 jaar. Hiermee
wordt een derde gewas gerealiseerd zonder dat er een extra teelseizoen / jaar ontstaat dat ten koste
gaat van de grasteelten op de beperkte grond.
Een bijkomend probleem is dat op de grond die voor dergelijke teelten in plaats van gras gebruikt wordt
in dat jaar geen mestopname gerekend of gerealiseerd kan worden omdat, in tegenstelling tot gras, er
niet over het groeiend hoogstandig gewas heen of tussen gemest kan worden laat staan dat er
geïnjecteerd kan worden.

Doel van het onderzoek / het project:
In het project wordt onderzocht of de geteelde koolzaad zaden bij stroken planten
gelijkwaardig is aan die van vollegronds teelt.
Het gaat daarbij om:
a. Totale zaad opbrengst / m2
b. Olie opbrengst / m2, en kwaliteit van de olie
c. Eiwit opbrengst / m2
d. Geschiktheid van het stengelschroot , na fijnknippen voor gebruik als
pensprikkelende voedercomponent (voor het welzijn van de koe essentieel).

Bij het uitgroeien van het koolzaad is duidelijk dat onder de laagste bladeren het gras
goed zij het iets vertraagd door de plantenschaduw, ontwikkelt heeft.
Di gras kan dan uitgroeien voor latere grasoogsten, ofwel kan, in dezelfde stroken als
het koolzaad nu mais gezaaid worden. Desnoods kunnen de stroken opnieuw, met
inzaaing van de mais in 1 enkele procesgang, aangelegd worden door het fraisen op
geleid van GPS, te herhalen.

Aan het eind van het project is naast het zaad ook de te oogsten stengelmassa van het
gewas van belang. Door fijnsnijden kan hiervan een belangrijk deel van het voer voor
de koe verkregen worden: de zogenaamde “pensprikkel gevende” harde en vrijwel
onverteerbare cellulose massa.

opbrengsten KP netwerken project Koolzaad als derde gewas
fraisstrook
controle
zaad massa kg / m
In de met de trekker gefraisde smalle stroken (12 cm) worden zaden ingebracht op een
vaste diepte met aanvullende bemesting direct naast het zaad.
Het gras wordt met heet water gedevitaliseerd zodat het niet het opkomend koolzaad
gewas verstikt.
De grasmat tussen de stroken herstelt zich later als de koolzaad plantjes al opkomen,
vertraagd zodat het jonge gewas het gras steeds voorblijft, maar de grasmat voldoende
intact blijft om na de oogst snel uit te groeien tot een oogstbaar gewas.
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