
 

Eiwit is een zeer belangrijk voedingselement in de rundveevoeding. De meeste landbouwers 

brengen dit aan via hun grasland en vooral via aangekocht sojaschroot. Het is ook mogelijk 

eiwit aan te brengen door vlinderbloemigen zoals luzerne. Bernard Van de Velde, student 

aan de KAHO Sint-Lieven in Sint-Niklaas, bekeek samen met Alex De Vliegher van  ILVO 

Plant de kansen van luzerne. Dit gebeurde door een literatuuronderzoek en een proef waarin 

luzerne in reinteelt en in mengsels werd uitgezaaid bij 3 N-trappen. Bernard vergeleek de 

resultaten voor verschillende parameters zoals DS-opbrengst, botanische samenstelling, 

voederkundige kenmerken en de nitraatrest. Als besluit besprak hij de kansen van luzerne in 

Vlaanderen. 

 

Algemeen 

Luzerne is in onze regio weinig gekend en 

wordt vooral gesitueerd in de biologische 

landbouw. In Vlaanderen wordt er ongeveer 

250 ha geteeld wat dus zeer weinig is. De 

Vlaamse overheid wil deze teelt stimuleren 

door subsidies aan te bieden. Op ILVO Plant 

in Merelbeke onderzocht Bernard Van de 

Velde de mogelijkheden van luzerne in 

Vlaanderen. 

 

 

Luzerne  

Luzerne is een vlinderbloemige,  hoogproductieve plant. Net zoals bij andere gewassen moet 

de landbouwer op enkele factoren letten vooraleer hij deze teelt introduceert. Het perceel 

heeft een pH tussen 5,5 en 7,5, afhankelijk van de grondsoort. Verder moet de landbouwer 

ervoor zorgen dat er op het perceel geen storende lagen en natte stukken aanwezig zijn 

omdat deze een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het gewas. Luzerne is een 

diepwortelende plant die dieper gelegen water en nutriënten kan opnemen en de structuur 

van de bodem verbetert. Door symbiose met de bacterie Rhizobium meliloti voorziet de plant 

zichzelf van de nodige stikstof. Verder gaat een deel stikstof aan het volggewas gegeven 

worden wat een positief effect heeft op de opbrengst van dit gewas. Men dient wel de nodige 

aandacht te schenken aan de kalium- en de fosforvoorziening; deze kan gedeeltelijk via 

mengmest toegediend worden.  

Perspectieven voor de luzerneteelt in Vlaanderen 



Landbouwers zullen luzerne meestal 4 keer per jaar maaien, als er ongeveer 10 % van de 

planten in bloei staat. De maaihoogte moet voldoende hoog zijn om nieuwe groeischeuten 

niet te beschadigen. Na max. 2 dagen kan men de luzerne inkuilen. Het is belangrijk bij het 

voordrogen en het oogsten om zoveel mogelijk bladverlies te vermijden aangezien de 

bladeren zeer kwalitatief zijn. Door het lage suiker- en het hoge eiwitgehalte gaat luzerne iets 

moelijker inkuilen dan gras. De combinatie luzerne + gras komt hieraan tegemoet. Luzerne is 

ook gevoelig aan rijschade waardoor men steeds onder goede omstandigheden het perceel 

moet berijden. Brede banden met lage druk zijn hier zeker aan te raden. Om lege plekken en 

zo veronkruiding te voorkomen kan men grassen mee inzaaien. Een goed perceel luzerne 

haalt jaarlijks DS-opbrengsten van 10 à 15 ton/ha. Voederkundig gezien is het een goed en 

gezond product dat zowel aan melk- als vleesvee kan gevoederd worden.  Het is eiwitrijk, 

zorgt voor de nodige structuur en pensprik en bevordert ook de vruchtbaarheid  en de 

gezondheid van de dieren. Door het vrij lage VEM-gehalte kan er echter maar een beperkt 

deel luzerne voordroog in het rantsoen gemengd worden bij hoog productief melkvee.  

Eiwitaanbreng 

De Vlaamse landbouwers brengen voornamelijk eiwit in hun rantsoen via grasland en 

sojaschroot. De prijzen van sojaschroot zijn zeer hoog waardoor ze een belangrijk deel 

uitmaken van de voerkost. Bij grasland is er een hoge N-bemesting nodig om een hoog RE-

gehalte te behalen. Deze stikstof kan de landbouwer deels toedienen uit mengmest; de 

overige stikstof dient dan uit kunstmest te komen die een hoge kostprijs heeft. Er is echter 

nog een mogelijkheid om eiwit op eigen bedrijf te produceren en aan te brengen in het 

rantsoen, namelijk het gebruik van vlinderbloemige gewassen zoals luzerne. Deze plant 

haalt een ruw eiwitpercentage van ongeveer 20% zonder enige toediening van stikstof. Door 

de hoge DS-opbrengst kan de landbouwer veel ruw eiwit winnen.   

Bespreking proef  

In de proef werden verschillende objecten aangelegd waaronder luzerne, Italiaans en Engels 

raaigras als reinteelt en luzerne samen met Italiaans en Engels raaigras en witte klaver. Op 

deze objecten werden 3 N-trappen toegediend, namelijk 0 N, 105 N en 265 N. Er werden 5 

sneden per jaar genomen waarvan 

verschillende parameters onderzocht 

werden. Aan de hand van de botanische 

samenstelling kon men bekijken hoe de 

verhouding tussen de verschillende 

soorten was in de mengsels en of 

veronkruiding aanwezig was. De DS-

opbrengst werd vergeleken net zoals 

verschillende voederkundige parameters 

zoals ruw eiwitgehalte, ruw celstofgehalte, 

VEM, DVE, OEB en de 

verteringscoëfficient. Op enkele objecten 

werd ook de nitraatrest gemeten om te 

vergelijken met het wettelijk minimum. 

In deze studie werd de vergelijking gemaakt tussen luzerne bij 0 N/ha, gras/luzerne bij 105 

N/ha en gras bij 265 N/ha. 
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Resultaten 

Uit de resultaten van de proef blijkt dat de mengsels van luzerne met raaigrassen beter 

scoren dan luzerne in reinteelt (O N/ha) en raaigrassen (265 N/ha) . Bij de mengsels treedt 

er minder veronkruiding op wat positief is voor de kwaliteit. De verhouding gras - luzerne is 

wel verschillend bij Italiaans en Engels raaigras. Bij het object met Italiaans raaigras neemt 

luzerne na 2 sneden meer de overhand dan bij Engels raaigras. Ook de DS-opbrengst 

verhoogt bij het inzaaien van grassen. De mengsels halen dan ook een hogere DS-

opbrengst dan de objecten met enkel luzerne en raaigrassen. Het RE-gehalte ligt het hoogst 

bij de reinteelt luzerne en het mengsel luzerne met Engels raaigras en witte klaver. De 

andere mengsels halen een iets lager RE-gehalte. Luzerne zorgt ook voor een hoger RC-

gehalte; dit is ook zichtbaar in de mengsels die eveneens een hoger RC-gehalte hebben dan 

de raaigrassen. Luzerne heeft een lage VEM-waarde maar door het gebruik van mengsels 

met (raai)grassen kan men de VEM-waarde verhogen. Het mengsel met luzerne, Engels 

raaigras en witte klaver haalde de hoogste VEM-waarde. De DVE- en OEB-waarde is bij 

luzerne hoger dan bij de raaigrassen. Deze zorgt ook voor een verhoging in de mengsels. 

Luzerne heeft door zijn hoger RC-gehalte wel een lagere verteringcoëfficient dan de 

raaigrassen; ook bij de mengsels ligt deze lager. Ten slotte werd de nitraatrest bekeken van 

enkele objecten. Hieruit bleek dat alle waarden veel lager waren dan het wettelijke minimum.  

Besluit 

Uit de resultaten blijkt dat we luzerne zeker nog niet moeten afschrijven. Eén van de redenen 

waarom luzerne zo weinig voorkomt is grasklaver. Deze teelt behaalt ook zeer goede 

resultaten, is beter geschikt voor de pH van zandgronden en kan begraasd worden waardoor 

deze teelt bekender is bij de Vlaamse landbouwers. Luzerne heeft vele troeven zoals een 

hoge DS-opbrengst, een goede structuuraanbrenger en eiwitleverancier, bevorderaar van 

diergezondheid en vruchtbaarheid, zijn positieve invloed op de bodemstructuur en -

vruchtbaarheid en de N-nalevering aan het volggewas. Luzerne heeft veel potentieel en is 

zeker en vast een goede teelt om in de teeltrotatie op te nemen. 
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