
EIWIT VAN EIGEN BODEM

De veehouderij wordt steeds uitdagender. Meer eiwit van eigen bodem en de kringlooplandbouw zijn 
nieuwe, veelbesproken onderwerpen. De maïsteelt op zandgrond krijgt de komende jaren ook te maken 
met verschillende uitdagingen. Naar de toekomst toe zullen wij, als veehouderijsector, het breder moeten 
gaan zoeken in de teelt van alternatieve ruwvoergewassen. Naast optimalisatie van maïs en gras is er nog 
meer mogelijk. Meerdere gewassen kunnen krachtvoer vervangen, zodat het mes aan twee kanten snijdt.

Concept Alliance ‘Eiwit van eigen bodem’
Alliance adviseert en begeleidt u om een nieuwe eiwitteelt te introduceren en/of te optimaliseren op uw 

bedrijf. Wij ondersteunen u van zaai tot oogst om deze - vaak nieuwe teelten - tot een succes te maken. Dit 

doen wij door middel van ons concept ‘eiwit van eigen bodem’. 

Bodem
Kennis hebben van de bodem en de juiste handvaten geven voor een 
geslaagde teelt.

Gewas Bouwplan optimalisatie. De keuze van het juiste gewas is erg belangrijk bij uw 
bedrijfsvoering. Vruchtwisseling speelt hierbij een grote rol om een maximaal 
rendement te halen.

Bemesting
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De keuze van de juiste bemestingsstrategie is erg bepalend voor de 
voederwaarde, zeker op het gebied van eiwit. Een juiste bemesting bepaalt 
mede het slagen van een teelt.

Ruwvoer Kwalitatief hoogwaardig voer zorgt voor kostenverlaging en 
rendementsverhoging. Het beste ruwvoer kan alleen van gezonde en beste 
gewassen komen.
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Erwten
Erwten worden al veel geteeld voor conserven. De teelt is bekend en erwten hebben een goede 
voederwaarde, 1040 VEM 215 RE en 445 zetmeel. Wanneer u  naast eiwit op zoek bent naar 

zetmeel, dan is dit een ideaal voedermiddel.  

Tarwe
Tarwe is een optie voor bedrijven die graag energie/zetmeel aan het rantsoen toe willen voegen. 
Dit is aan te kopen, maar past vaak mooi in het bouwplan voor een goede vruchtwisseling. De 
hoge voederwaarde van tarwe past vaak mooi in grasrijke rantsoenen. De tarwe dient bewerkt te 
worden, voordat deze kan worden gevoerd en bevat dan al snel 1100 VEM. Tarwe is als bewerkte 

korrel of als gehele planten silage (GPS) te gebruiken in het rantsoen.                                           
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Sorghum
Sorghum is een interessant pioniergewas. Sorghum heeft hoge opbrengstpotentie en gaat gunstig 
om met mineralen en water. Sorghum heeft echter nog niet de hoogste voederwaarde, maar kan 
wel ingepast worden in het rantsoen. Vraag aan één van onze adviseurs meer over dit gewas en 

hoe dit is in te passen op uw bedrijf.                                            

Grasland
Het maximale rendement per hectare wordt voor iedere veehouder steeds belangrijker. Meer 
gras per hectare en een beter kwaliteit klinkt logisch, maar hoe is dit te bereiken? Meer en beter 
ruwvoer per hectare, betekent lagere voerkosten en minder krachtvoerkosten, wat leidt tot een 
hoger rendement.  Alliance is ook hierbij uw ideale partner om te kijken naar de juiste gewassen, 
rassen en het bijbehorende gebruiksdoel. Op het gebied van bemesting en mogelijkheden 
als klaver, luzerne of kruiden bent u bij ons op het goede adres door veel kennis en de beste 
producten.

Wilt u meer informatie of wilt u ook een plan maken? Neem contact op met een uw adviseur.

Soja
Soja heeft het hoogste eiwitgehalte, maar de totale opbrengst van het gewas valt nog tegen. 
De sojaboon zelf is ook niet geschikt als veevoer. Door een speciaal verwerkingsproces wordt de 
Nederlandse soja o.a. gebruikt voor menselijke consumptie.

Voederbieten
Voederbieten zijn erg smakelijk en verhogen het melkgeld. Per hectare geven voederbieten een 
geweldige opbrengst op meerdere fronten. De voederbietenteelt is niet voor niks groeiende in 
Nederland. Met een VEM van 1100 en een verhogende drogestofopname bij koeien, is het een 
aantrekkelijk voeder om te telen voor uw dieren.

Luzerne
Luzerne is een gewas dat, bij een geslaagde teelt, het hoogste eiwitgehalte heeft per kilogram 
drogestof ten opzichte van bijvoorbeeld klaver of gras. De teelt is een uitdaging, maar de 
opbrengst is een toegevoegde waarde voor elk bedrijf.

Veldbonen
De veldbonen zijn akkerbouwmatig te telen en hebben een redelijke opbrengst voor een gewas 
met een hoge voederwaarden, zoals 1030 VEM, 300 RE en 400 zetmeel. Als men een gewas wil 
met een hoog eiwitgehalte in combinatie met een hoge bonenopbrengst per ha, dan is dit de 
beste keuze.


