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voeding

Minder ruw eiwit in gras

Het ruweiwitgehalte in graskuilen is 
de afgelopen jaren behoorlijk ge-
slonken. Ligt het langjarig gemid-

delde op 168 gram ruw eiwit per kilo 
droge stof (DS), de graskuilen van vorig 
jaar bevatten slechts 143 gram ruweiwit 
per kilo DS. De dalende trend is al halver-
wege de jaren negentig ingezet. Dat blijkt 
uit cijfers van het laboratorium BLGG 
AgroXpertus dat onder andere ruwvoer-
monsters analyseert. 
“Dit komt door de teruggelopen stikstof-
bemesting”, stelt Gerard Abbink, pro-
ductmanager veehouderij bij BLGG. De 

Gras bevat steeds 
minder ruw eiwit. 
Dat heeft gevol-
gen voor de voe-
dingswaarde 
voor lammeren.

Het ruweiwitgehalte in (kuil)gras daalt. Daarover zijn alle 
partijen het eens. Hoe schapenhouders daarop het best 
kunnen inspelen, daarover zijn de meningen sterk verdeeld. 
Met grasbeheer en rantsoenaanvulling is veel mogelijk.

enorme DS-productie in de eerste snede 
leidt ertoe dat een groot deel van de be-
schikbare stikstof die in de bodem zit, 
wordt opgenomen. Deze situatie zou 
voor de tweede snede moeten worden 
hersteld met een extra stikstof (N-)gift. 
Gezien de wettelijk maximale hoeveel-
heid stikstof die mag worden uitge-
strooid, is die reparatiegift op veel 
bedrijven niet uitgevoerd.
De praktijk beaamt dat. Reinard Everts, 
dierenarts, NSFO-adviseur en zelf scha-
penhouder: “Mocht er vroeger zo veel 
mest worden uitgereden dat er zelfs een 

blauwe gloed over het land lag, nu is die 
gift gereduceerd tot 150 kilo zuivere stik-
stof per hectare. Ik heb laatst mijn kuil 
laten onderzoeken en ik schrok van de 
lage ruweiwitgehaltes. Wie een eiwit-
rijke brok bijvoert, ziet de verschillen 
niet zo snel, maar wie puur gras voert, 
ziet de voedingswaarde dalen.”
Ook Vincent Leemreize, specialist scha-
penvoeding bij Agrifirm, hoort dit. “Klan-
ten merken dat het kuilgras niet 
voldoende voedingsstoffen bevat. Eiwit-
rijke bijproducten bijvoeren, zoals bier-
bostel, brok, soja of raap, is dan ook wat 
ik adviseer. De schapenhouder heeft de 
keuze: of een hogere voerprijs of lagere 
technische resultaten.”

TWIJFEL

Toch is niet iedereen deze mening toege-
deeld. Zo stelt Bert Philipsen, grasspecia-
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list bij de Wageningen Universiteit 
(WUR), dat het te makkelijk is om de 
steeds strenger wordende bemestingsei-
sen de schuld te geven van de ruweiwit-
daling in ruwvoer. “Het effect van de 
weersomstandigheden en het inkuilmo-
ment hebben een grotere invloed dan de 
bemesting. Afgelopen jaren moesten boe-
ren in het voorjaar langer wachten met 
maaien en oogsten. Dit zorgt ervoor dat 
het gewas zwaarder wordt en dat het 
stikstofgehalte in de plant afneemt, 
waardoor er een lager ruweitwitgehalte 
ontstaat.”
De lengte van de grasgroeiperiode is van 
grote invloed. Philipsen maakt de verge-
lijking met een hefboom. “Aan de ene 
kant heb je de gift, de bemestingshoe-
veelheid. Aan de andere kant de eitwitop-
brengst. Bemest je veel, dan moet je 
langer wachten op een hogere opbrengst 
en tot de goede eiwitgehaltes in het gras 
zitten. Bemest je weinig, dan kun je wat 
vroeger maaien om het gehalte op peil te 
houden. Gift en opbrengst moeten met 
elkaar in evenwicht zijn.” 

RUW EIWIT STUREN

Om meer eiwit in het gras te krijgen, ad-
viseert Philipsen verschillende maatrege-
len te treffen. 

“Momenteel vindt er weinig maatwerk 
op perceelsniveau plaats. De grassoort en 
ontwateringsmogelijkheden hebben veel 
invloed op de mineralisatie van stikstof 
uit de bodem en dus de gewenste bemes-
ting en de uiteindelijke oogst. Daar valt 
nog winst te behalen. Als tweede kan de 
boer het eiwitgehalte sturen door juist 
eerder of later te oogsten.” 
Al ziet Abbink daaraan ook een negatieve 

kant. “Jongere snedes (korter gras) 
maaien kan wel, maar brengt kosten met 
zich mee (meer bewerkingskosten per 
kilo DS gewonnen voer), daarnaast soms 
ook opbrengst. Immers, we zagen bij-
voorbeeld van het voorjaar duidelijk dat 
op percelen waar niet was gemaaid, het 
gras wel doorgroeide in de koude periode. 
Maar gras dat was afgeweid, stond volle-
dig stil.” >>

Wim Koops houdt al jarenlang Texelaars op de lichte Drentse zandgronden. Hij 
merkt dat hij, vergeleken met tien, vijftien jaar terug, meer krachtvoer is gaan 
voeren om de groei in zijn lammeren te houden. 
Dat dit te maken heeft met teruglopende kuilgraskwaliteit, daarvan is hij stellig 
overtuigd. “Dat is logisch. Geen voederwaarde in de grond, geen flinke groei 
meer onder de lammeren. Waren ze vroeger met een beetje bijvoer rond het spe-
nen al slachtrijp, nu duurt dat langer.” Daarnaast ziet hij de daling terug in zijn kui-
luitslagen. 
Koops denkt dat dat vooral met de bemesting te maken heeft. “Mochten we 
vroeger wel 400 kilo zuivere stikstof uitrijden, wat eigenlijk ook weer te veel was, 
nu is de bemesting superschraal geworden met maximaal 150 kilo stikstof per 
hectare.” Hij probeert jong te maaien om de kwaliteit nog enigszins op peil te 
houden, maar het weer zit niet altijd mee. “Als het gras te lang op het land staat, 
zie je de kwaliteit afnemen.”
De laatste jaren is hij daarom genoodzaakt zijn schapen in de zomer bij te voeren. 
“Ooilammeren voer ik 150 tot 250 gram bij om ze in conditie te houden en ram-
lammeren zelfs 700 gram. Meer krachtvoer bijvoeren betekent helaas wel minder 
rendement.”

‘Geen voederwaarde, 
geen groei’

WIM KOOPS
Plaats:  Tynaarlo (Drenthe)
Bedrijf: 80 Texelaarooien, 65 ha gras 
waarvan de helft voor schapen
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Gemiddelde hoeveelheid ruw eiwit in grammen per kilo droge stof in voorjaarskuilen. 
Het gehalte daalt al jaren.
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Jan-Willem Bakker houdt 500 meest Texelaarfokooien op Texel en ondervindt 
juist geen problemen met zijn kuilgras. “We hebben altijd al op het eiland moe-
ten roeien met de riemen die we hebben. Van oorsprong konden we niet rijk be-
mesten en van oudsher is het land schraal. In ons rantsoen is het kuilvoer een 
redelijk constante factor. De brok is de variabele. Die moet je aanpassen aan de 
omstandigheden en dat kan per dag verschillen. In een koud voorjaar is er een 
hogere behoefte, dus dat betekent extra bijvoeren. Zo moet je het per dag bekij-
ken. Het is de kunst van het vak.”
Rond het aflammeren heeft hij wel snel een eiwittekort, stelt hij. “Ik krik het ruw 
eiwit in mijn brok dan stapsgewijs op naar 175 gram. Je kunt gewoonweg niet 
zonder krachtvoer aan het eind van de dracht. Ik heb ook bierbostel bijgevoerd. 
Een fantastisch product, maar bewerkelijk om het voor de schapen te sjouwen. 
Ook heb ik groene erwten gevoerd. Sojaschroot is onpraktisch, omdat het op ons 
winderige eiland uit de voerbakken waait. Nu bestel ik eiwitrijke brok bij mijn 
voerfabrikant.”
Om een lagere groei van lammeren te wijten aan een lagere kwaliteit kuilgras, 
vindt hij dan ook niet logisch. Belangrijker vindt hij de voederconversie. 
“We moeten een schaap fokken met een goede voederconversie. Een dier dat 
onder soms matige omstandigheden toch goed produceert en zelf goed in con-
ditie blijft.”

‘Voederconversie is 
belangrijker’

JANWILLEM 
BAKKER
Plaats:  Den Burg, Texel
Bedrijf: 120 stamboek-Texelaars, 380 kruis-
lingen Texelaar x Fries Melkschaap waarvan 
180 worden gemolken, 50 ha gras

Goed bodembeheer is een derde moge-
lijkheid. Het kan de N-levering vanuit de 
bodem verbeteren. Het inzaaien van kla-
ver op percelen met een laag stikstofleve-
rend vermogen, is eveneens een optie. 
Hierdoor wordt het ruweitwitgehalte 
omhoog gebracht.

KUILANALYSE

Wie een oplossing op korte termijn wil, is 
genoodzaakt een eiwitrijke brok bij te 
voeren. Bert van Cleef, schapenspecialist 
bij ForFarmers Hendrix, merkt dat steeds 
meer schapenhouders hierom vragen. 
“Zonder aanvulling van een eiwitrijke 
brok groeien de lammeren minder hard en 
hebben ze een lagere weerstand tegen 
ziektes. Het is daarom van belang te 
weten wat en hoeveel er in je kuilgras zit.”
Daarin zit de crux. Veel schapenhouders 
weten nauwelijks wat er in hun kuilgras 
dan wel weidegras zit. Zo is zwavel, essen-
tieel voor grasgroei, nog een te onbekende 
speler. Als daaraan een tekort is, is dat 
terug te zien in het eiwitgehalte. Everts 
pleit daarom voor een kuilanalyse: “Die 
150 euro is zeker de moeite waard. Veel 
schapenhouders denken dat ze genoeg be-
mesten, maar er gaat veel verloren door 
bijvoorbeeld uitspoeling. Wie weet wat er 
in zijn kuilgras zit, kan het type kunst-

mest daarop aanpassen en zo meer uit zijn 
gras halen, waardoor de technische resul-
taten ook beter worden.” 

WINST

  Want dat lagere ruweiwitgehaltes bijdra-
gen aan lagere technische resultaten,   daar-
van is Everts overtuigd. “Vroeger voerde je 
alleen wat hooi als structuurbron bij en dat 
was voldoende. Nu heeft een fokkerij vaak 
krachtvoer nodig om de groei in de lamme-
ren te houden. Eiwitten zijn opgebouwd 
uit verschillende aminozuren. Omdat elk 
aminozuur een stikstofgroep heeft,   is stik-
stof de eerste voorwaarde voor het maken 
van een eiwit. Pensbacteriën kunnen uit 
stikstof en koolstof de meeste aminozuren 
maken. Er zijn echter aminozuren die het 
schaap niet zelf kan aanmaken,   die heten 
essentiële aminozuren. Die moet een 
schaap dus kant en klaar via het voer opne-
men. Elk dier dat een tekort heeft aan es-
sentiële aminozuren,   kan nooit een 
optimale groei behalen. Als een heel kop-
pel lammeren achterblijft in groei,   zou dat 
kunnen liggen aan een tekort aan stikstof 
en essentiële aminozuren in het (kuil)
gras.”
Die relatie trekt WUR-schapenspecialist 
Jan Verkaik in twijfel. “Bemesting, oogst-
moment, grasmanagement en voederbe-

hoefte moeten natuurlijk goed op elkaar 
zijn afgestemd. Hoge groei realiseer je nu 
eenmaal met goed gras en voldoende 
krachtvoer, maar een gebrek aan eiwit is 
niet de belangrijkste reden voor groeider-
ving.” Maag- en darmwormen hebben 
volgens de onderzoeker een grotere eco-
nomische impact. “Wie een week te laat 
ontwormt, is een maand langer bezig om 
zijn dieren bij te spijkeren.” Daarbij kun-
nen schapen heel effectief met eiwit om-
gaan, stelt hij. “Die hebben niet zomaar 
een tekort. De belangrijkste vraag die de 
schapenhouder zich moet stellen is, voor-
ziet de hoeveelheid gras in de behoefte en 
is de energie en eiwitverhouding opti-
maal? Welke groei wil je onder je lamme-
ren realiseren en wat oogst je?”
Volgens Verkaik zou de productiecyclus 
beter afgestemd moeten worden op de 
grasgroei. “Ik zie regelmatig dat het gras-
aanbod in de zomer te royaal voor de ge-
speende ooien is, waardoor ze in 
september/ oktober, als de ram erbij komt, 
al in topconditie zijn. Beter is om de ooien 
na spenen tot vier weken voor de dekperi-
ode mager te houden. Flushen werkt: 
ooien die tijdens de dekperiode in de groei 
zijn, geven meer lammeren. Ooien in de 
zomer schraler weiden, levert dus uitein-
delijk meer rendement op.”     <<
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