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CCBT projecten : 
• Literatuurstudie 
• praktijkproeven 
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5jaar projecten dierlijke productie 
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 2010 
 Gebruik van biologische stalmest op grasland 

 Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologisch rundvee via kruiden in weiland 

 Alternatieve bestrijding van wormbesmettingen binnen de biologische veehouderij 

 2011 
 Teelttechniek kruiden voor gezond vee  

 Inventarisatie van kengetallen biologisch melkvee en vleesvee 

 Bemesting biologisch grasland in perspectief van regionaal gemengd bedrijf  

 Aanpak van coccidiose, bij kalveren en geitenlammeren 

 2012 
 Opvolging coccidioseproject: impact van de groeivoorsprong van geitenlammeren op de latere productie 

 Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in biologische landbouw  

 2013 
 Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee  

 2014 
 Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer  

 2015 
 Meer DVE voor biologische vee 

 
 

 

 



Gezondheid 
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2010 

Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor 
biologisch rundvee via kruiden in weiland 

Alternatieve bestrijding van wormbesmettingen 
binnen de biologische veehouderij 

2011 

Aanpak van coccidiose, bij kalveren en 
geitenlammeren 

2012 

Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in 
biologische landbouw  
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Mineralen in kruiden 
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 4 kruiden vergelijken met gras en klaver 

 5 locaties, 3 tijdstippen 

 



Mineralen in kruiden 
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Mineralen in kruiden 
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Na K Mg Ca P Mn Zn Fe Cu Co Se S Mo

g g g g g mg mg mg mg μg μg g mg
Gras 1,2 cd 35,0 a 2,2 a 5,6 a 4,8 bc 45,1 bc 35,9 a 322,7 a 8,9 a 126,0 109,6 a 3,8 b 4,4 c

Klaver 0,4 a 32,2 a 3,4 c 12,5 c 3,8 a 36,2 ab 42,3 b 174,7 a 11,6 b 126,2 124,0 a 2,6 a 3,6 bc

Cichorei 1,9 d 48,5 c 2,8 b 13,4 c 5,2 cd 36,9 ab 71,3 e 182,7 a 17,0 d 122,3 213,2 b 4,2 cd 2,9 ab

Duizendblad 0,5 ab 50,5 cd 2,8 b 10,3 b 5,5 d 53,8 c 44,0 b 304,9 a 15,3 c 155,5 111,2 a 2,6 a 2,6 ab

Paardebloem 1,3 cd 53,1 d 2,9 b 10,8 b 5,1 bcd 34,3 a 52,9 c 595,8 b 12,8 b 238,6 248,1 b 4,5 d 2,7 ab

Smalle weegbree 1,1 bc 38,5 b 2,7 b 15,4 d 4,6 b 30,1 a 60,0 d 155,8 a 12,1 b 110,9 137,9 a 4,1 bc 2,0 a

Wilde peen 0,5 56,0 2,6 10,7 6,5 27,0 65,0 287,0 11,4 100,0 94,0 3,2 6,0



Mineralen in kruiden 
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 mineralen per kg DS Ca P Mg K Na Mn Zn Fe Cu Co Se S 

  g g g g g mg mg mg mg μg μg g 

norm rantsoen : koe 40L  4,2 3,3 2,4 8 1,4 40 33 13 11,1 100 180 2,0 

gras 6,66 4,9 2,32 35 
1,0
8 43 35 253 9,6 131 90 3,66 

grasklaver 9,7 4,4 2,7 33 0,8 41 35 243 10,9 180 91 3,2 

grasklaver + kruiden 10,8 4,6 2,7 36 0,8 41 37 221 11,6 174 93 3,2 

% norm Ca P Mg K Na Mn Zn Fe Cu Co Se S 

gras 159 148 97 430 77 107 108 1977 86 131 50 183 

grasklaver 231 134 113 409 55 103 106 1897 98 180 51 159 

grasklaver + kruiden 257 140 114 450 58 103 114 1727 105 174 51 162 



Fytotherapie 
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Latijnse naam Nederlandse naam werking 

  Walnotenkoeken cholesterol 
  Lijnkoeken maag-darm 
  Pompoenpitkoeken maag darm + 

ontworming 
  Kempkoeken maag darm 
  Mariadistelkoeken                                  lever 
  Amandelkoeken                                       ontsteking 
  Abrikozenkoeken                                     ontsteking 
  Druivenkoeken                                       ontsteking 
      
Thymus vulgaris** Tijm                                                            long/ontwormen 
Allium sativum** Knoflook                                                    bronchen ontwormen 

Rosmarinus officinalis Rozemarijn                                                  lever/nier 
Inula helenium** Alant  ontwormen 
Artemisia vulgaris** Bijvoet    ontwormen 
Anethum graveolens* Dille    ontwormen 
Armoracia rusticana* Mierikswortel      ontwormen 

Apium graveolens* Selder    ontwormen 
Origanum vulgare* Oregano  maag darm 
Elytrigia repens* Kweek    lever/nier 
Petroselinum 
crispum* 

Peterselie     lever/nier 

Pimpinella anisum Anijs                lijmvlies darm/long 
ontwormen 

(*: planten waar een werking tegen inwendige parasieten wordt aan 
toegeschreven in ethnobotanishe literatuur maar waarover geen in-vivo of in-vitro 
studies werden teruggevonden die de werking aantonen; **:  planten waar in-
vivo of in-vitro studies werden teruggevonden die de werking aantonen) 



Bemesting 
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• 2010 

• Gebruik van biologische stalmest op grasland 

• 2011 

• Bemesting biologisch grasland in perspectief van 
regionaal gemengd bedrijf  

• 2012 

• Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in 
biologische landbouw  

 

 

 

 



Bemesting 
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Gezondheid 
• Zwavelvoorziening 
• Besmetting via 

mest 
 

Rantsoen 
• Voldoende eiwit? 
• Suikergehalte 

Bemesting 
• Stalmest 
• Runderdrijfmest 
• Kippenmest 
• Compost 
• Zwavelbemesting 

Grasklaveropbrengst 
• N-beschikbaarheid 
• S  klaveraandeel 
 



Bemesting 
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Ziekte Diagnose Infectiebron Risico stalmest Maatregelen

Para-tbc slepende darmontsteking via baarmoeder, melk en mest van geïnfecteerde dieren besmetting gras kiemen doden via UV-straling:

uiteindelijk sterfte door uitputting besmettingsgevaar voor kalveren < 6m en geiten < 1jaar  - zongedroogd hooi aan jonge dieren

 - mest composteren

 - mest zeer fijn verspreiden

Q-koorts spontane abortus urine, ontlasting, moederkoek, vruchtvliezen en impact stalmest voor dieren verwaarloosbaar mest composteren

vruchtwater van besmette dieren besmetting mensen bij verspreiden besmette mest mest vochtig verspreiden

Clostridiumdiarree en neurologische afwijkingen opportuniteitsparasiet, manifesteert bij onevenwichtig rantsoen: onevenwichtige samenstelling grasklaver rantsoen bijsturen

hoog FOS en laag OEB of laag FOS en hoog OEB door trage werking stalmest

Listeria ontsteking van de hersenen slecht ingekuilde grasklaver onvoldoende verzuring in najaarskuil met aanzuren kuil met propionzuur

hoog OEB en laag FOS door trage werking stalmest

Parasieten coccidiose, maagdarmwormen, verse mest in het bijzonder van hondachtigen besmetting gras mest enige tijd bewaren of composteren

leverbot, …



Bemesting : bemestingsproeven 
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 Stalmest en compost geeft tragere beschikbaarheid 
stikstof in voorjaar 

 Dit geeft minder eiwit in eerste snedes 

 Tijdens zomer hogere producties met stalmest› 

 Kippenmest en compost ervan werkt snel en verhoogt 
eiwitgehalte in eerste snede  

 

 

 



Zwavel bemesting 
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Zwaveltekorten in kaart brengen 

Vee  

Plant 

Bodem  

Diersupplementatie? 

 

 

 

 

 



Zwavel : bemestingsproef 
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Invloed groei grasklaver 
S-gehalte : veebehoefte  ok 

Drogestofopbrengst +500kgDS/ha 

Klaveraandeel 

Keuze zwavelmeststof 

 

 

 

 

 



Zwavel : bemestingsproef 
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Voederteelten 
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2010 
Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologisch rundvee 

via kruiden in weiland 

2011 
Teelttechniek kruiden voor gezond vee  

2012 
 Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in biologische 

landbouw  

2013 
Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee  

2014 
Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer  

2015 
Meer DVE voor biologische vee 

 
 



Teelttechniek kruiden 
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Herinzaai beter dan doorzaai 

 

 

 

 

 

 

 

1e jaar beperkt bemesten 

Richtlijnen zaaidichtheden 

Teeltfiches kruiden 

 

 



Teeltfiches kruiden 
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Klavermoeheid 

24 

Literatuurstudie mogelijke 
oorzaken 

Bemestingsproef  
verschillende dosis drijfmest 

aandacht voor zwavel 

Opbrengst en voederwaarde 
grasklaver 

monitoring 15 
grasklaverpercelen  
Perceelsgeschiedenis 

Bodemanalyse 

Plantparasitaire aaltjes 

 

 

 



Rantsoenen 
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2013 

Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee  

2015 

Meer DVE voor biologische vee 

 

 Zoektocht naar meer DVE = bestendig eiwit 

 DVE= duurste component in rantsoen 

 Meestal voldoende OEB uit grasklaver 

 Belangrijke impact op bedrijfseconomie en 
duurzaamheid 

 



Eiwitvoorziening herkauwers 
Ruwvoeder Krachtvoeder 
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 Drogen grasklaver 

 

 

 

 Tanninerijke 
vlinderbloemigen 

 

 

 

 Eiwitgewassen 

 

 

 
 Hittebehandeling 

krachtvoeders 



Kunstmatig drogen grasklaver 
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 Kosten 
 Investering 

 Energiekosten 

 Baten 
 Verhoging 

voederwaarde 

 Gezondheid 

 Veel variabelen die 
verder onderzoek 
vereisen  

 

Bedrijfseconomische 
simulatie 



Tanninerijke 
vlinderbloemigen : Esparcette 
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Eiwitteelten 
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 Drogen grasklaver 
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 Eiwitgewassen 



Eiwitteelten 

30 

 Drogen grasklaver 

 

 

 

 Tanninerijke 
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 Eiwitgewassen 



Eiwit bestendigheid krachtvoeders 
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Eiwitgewassen 



Eiwit bestendigheid krachtvoeders 
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Eiwitgewassen  

  AAT (vgl met DVE) van  
93 naar 160 g/kg DS 

  PBV (vgl met OEB) van 
126 naar 49 g/kg DS 

 

 Proef in voorbereiding 
ism Borlix/Bio’or 

Verhitting veldbonen  Deense ervaringen 



Algemeen : bedrijfseconomie en -beheer 

33 

2011 

Inventarisatie van kengetallen biologisch melkvee en 
vleesvee 

2012 

Opvolging coccidioseproject:  impact groeivoorsprong 
van geitenlammeren op de latere productie 

 



Onderzoek 2016 
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 Voederwaarde grasklaver optimaliseren 

 Rassenkeuze, oogsttijdstip, bewaren 



Onderzoek 2016 
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 Graasgraan in teeltrotatie huiskavel 



Onderzoek 2016 
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 Voederwaarde GPS-mengteelten optimaliseren 



Onderzoek 2016 
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 N/P verhouding stalmest sturen 



Contact 

38 

Wim Govaerts & Co cvba – Luk Sobry 
Luk.Sobry@bioconsult.be 
TEL +32 (0)476 208 717 
www.wimgovaertsenco.be 
 
Inagro – Annelies Beeckman 
Annelies.Beeckman@inagro.be 
TEL +32 (0)51 27 32 51 
 


