Koolzaad als derde gewas, biodiesel en krachtvoer bron
Project in de Regeling Kleine Praktijknetwerken,
Hoofdaanvrager: Maatschap W. Kastelein, R.B. Kastelein-de Jong, Medeaanvrager: Maatschap M.C.A., G.G.L. Luijten en G.P. Luijten-Daris

• De regeling kleine Praktijknetwerken is ingevoerd om:
• De kennis van het opstellen van een onderzoeksplan,
• De kennis van het uitvoeren van praktijkonderzoek in eigen beheer,
• De kennis van de methodieken voor de analyse van de uitkomsten,

• Bij de in de praktijk werkzame landbouwbedrijven te verhogen door deelname
aan gezamenlijke projecten, en om:
• Zowel de opgedane ervaring als de gezamenlijk bereikte resultaten te delen in een
openbaar forum, als een oefening in het vormen van een “innovatie gemeenschap op
regionale schaal”.

• Daarbij is er behalve een landelijk deel van de regeling en budget ook een
specifiek aan het landbouwgebied “de veenkoloniën” gekoppeld budget met
bijbehorende organisatie.
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• De regeling kleine Praktijknetwerken heeft daarom de verplichting aan de
subsidie ontvangende deelnemers opgelegd om:
• De uitkomsten van het onderzoek openbaar te maken,
• De uitkomsten van het onderzoek op zoveel mogelijk manieren ter beschikking
te stellen aan een zo breed mogelijk publiek van direct en indirect bij de
bedrijfstak (die een erkende Top Sector van de Nederlandse Economie is)
betrokken personen, instellingen, bedrijven en organisaties.
• Presentatie ook binnen het forum van de bestaande voorlopers in dit
zelfgeorganiseerde innovatie traject: de bestaande “coöperaties”, in de
Nederlandse melkveehouderij hier in Friesland / Drente / Groningen hoort
vanzelfsprekend bij deze taakstelling.
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• Spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider
• Achtergrond van het project “Koolzaad als derde gewas”, hoewel goed bekend bij
U als toehoorders:
• Een derde wisselgewas invoeren met een eigen teeltjaar / seizoen verlaagt de (gras)
opbrengsten van het beschikbare bouwland en heeft consequenties voor het verwerken
van drijfmest op eigen land,
• Een derde wisselgewas met bodem verbeterende eigenschappen is nochtans een vereiste
geworden.

• Vraag en doelstelling van het project, zoals geformuleerd binnen KPNetwerken:
• Kan strokenteelt van koolzaad met een extrakorte teeltduur, door gebruik van inzaaistroken
in het gewas vroeg in het voorjaar, gebruikt worden om (het grootste deel van) het
grasteeltjaar / seizoen te “redden”?
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• Vraag en doelstelling van het project, hoewel bekend voor u als coöperatie
leden,:
• Kan strokenteelt van koolzaad met een extrakorte teeltduur, door gebruik van inzaaistroken
in het gewas vroeg in het voorjaar, gebruikt worden om (het grootste deel van) het
grasteeltjaar / seizoen te “redden”?

• Opstelling van een onderzoeksplan:
• Onderzoek naar de opbrengst van het koolzaadtelen
• Onderzoek naar het effect van het aan laten sluiten van de teelt van mais op de
maisopbrengst bij planten van een specifieke maissoort.
• Zaaien en oogsten in kleine proefvelden met stroken van 50 x 0,5 meter waarin 2 rijen
willekeurig gekozen rijen gezaaid plantgoed op 25 cm van elkaar en op zaaiafstand van 37
cm aangewezen zijn als meetvelden voor het onderzoek
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Stroken fraisen:
In de grasmat worden parallel een aantal smalle stroken
opengefraisd waarin gezaaid wordt. De oppervlakkige grasmat
daartussen word gedevitaliseerd met heet water.
In de smalle stroken wordt koolzaad gezaaid.

In alle stroken van de proef zijn op meerdere diepten
grondmonsters genomen ter bepaling van de zuurtegraad, het
organische stof gehalte en het vrij en gebonden kalium, totaal
nitraat en fosfaat.
Deze grondmonsterproeven zullen een aantal malen herhaald
worden door het onderzoek heen.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet
aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Koolzaad als derde gewas, biodiesel en krachtvoer bron
Project in de Regeling Kleine Praktijknetwerken,
Hoofdaanvrager: Maatschap W. Kastelein, R.B. Kastelein-de Jong, Medeaanvrager: Maatschap M.C.A., G.G.L. Luijten en G.P. Luijten-Daris

Het koolzaad wordt per rij aangevoerd vanuit eigen minidoseergoten en zo kan gecontroleerd worden of alle
proefstroken precies evenveel zaden ontvangen hebben.
De zaai inrichting is verder volgens de bestaande mogelijkheden
uitgevoerd.
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In de gefraisde stroken wordt daarna de voor in 1 bedrijfsgang
ook bemest en gesloten.
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In de komende periode zal het zaad gaan kiemen.
Binnen de proeven zullen van het kiemende zaad in totaal 4 x
monsters worden genomen in het vroege voorjaar om de
ontwikkeling van de jonge planten te volgen vanaf het vroegst
mogelijke moment.
De kiemen zullen onderzocht worden op gewicht, vaste stof
gehalte en op het totale eiwit dat in de kiem aanwezig en
gevormd is.
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Het jonge gewas komt tegelijkertijd op met het zich
herstellende gras
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Ook van de groeiende planten wordt meerdere
malen in het seizoen een monster genomen om
de groei en de kwaliteit van de planten in een
getal of meerdere getallen uit te kunnen
drukken.
Hierdoor krijg je, meerdere malen tijdens de
teelt waarden om het effect van de
behandelingen te vergelijken met de
conventionele teelt op hetzelfde veld.
Daarmee krijg je andere getallen als alleen het
tonnage / hectare geoogst zaadgewicht als een
meetgetal om het effect van verschillende
manieren van werken mee te vergelijken.
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Tussen de rijen opkomend gewas zie
je het gras zich al vroeg herstellen.
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Binnen enkele weken is de grasmat duidelijk
terug aan het komen. Het is de bedoeling dat
het gras goed uitgroeit maar dat daarbij toch
de teeltplanten (het koolzaad) boven het gras
uit groeien en te zijner tijd geoogst kan
worden.
Na de oogst zal dan, het inmiddels ook in de
breedte herstelde gras, normaal bewerkt en
met slechts een beperkte vertraging gemaaid
kunnen worden met een goede opbrengst. Bij
gelijk planten van mais gebeurt dit tussen de
koolzaadrijen, bij na elkaar planten gebeurt dit
in dezelfde stroken maar 12 cm versprongen
(ook tussen de oude koolzaadrijen en
wortelmassa’s
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Bij de uitgroei van het gewas komt dit
hoog boven het eveneens
uitgroeiende gras uit en kan na het
afrijpen op voldoende hoogte
gemaaid worden om het
onderliggende gras niet te
beschadigen en dit weer terug in het
licht te brengen.
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Bij de uitgevoerde proeven is uiteindelijk
een goed gewas met een goede
zaadzetting geoogst. De opbrengsten
deden daarbij niet voor die van de volle
grond teelt in naastliggende velden /
stroken, onder.
In het project is door precieze metingen
en analyses bepaald of in de smalle
stroken, het geoogste koolzaad tot een
vergelijkbare of hogere opbrengst komt
en of daarbij de in de zomer opvolgende
grasoogsten dalen of gelijk blijven.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet
aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Koolzaad als derde gewas, biodiesel en krachtvoer bron
Project in de Regeling Kleine Praktijknetwerken,
Hoofdaanvrager: Maatschap W. Kastelein, R.B. Kastelein-de Jong, Medeaanvrager: Maatschap M.C.A., G.G.L. Luijten en G.P. Luijten-Daris

• Cooperatie bijeenkomst, spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider
• Onderwerp: rapportage Project deel 1: koolzaad oogsten.
• Perioden verslag:
• Taak 4, Evaluatie analyses proefakkerbemonsteringen, 1 tm 15 november 2013
• Taak 5, bespreking uitvoering hiervan: 2e reeks proefakkerbemonsteringen en kiemende
planten onderzoek koolzaad en mais in de periode 16 november 2013 tm 31 maart 2014
• Taak 6, Evaluatie resultaten en opzet onderzoek met het oog op informatie aan coöperaties
1-15 april 2014
• Taak 7, Uitvoeren oogst en persproeven koolzaad, 1-31 Juli 2014
• Taak 8, Evaluatie oogst en persproeven koolzaad, 1-15 augustus 2015
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• Cooperatie bijeenkomst, spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider
• Onderwerp: rapportage Project deel 1: koolzaad oogsten.
• Perioden verslag:
• Taak 4, Evaluatie analyses proefakkerbemonsteringen, 1 tm 15 november 2013
• Taak 5, bespreking uitvoering hiervan: 2e reeks proefakkerbemonsteringen en kiemende
planten onderzoek koolzaad en mais in de periode 16 november 2013 tm 31 maart 2014
• Taak 6, Evaluatie resultaten en opzet onderzoek met het oog op informatie aan coöperaties
1-15 april 2014
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• Onderwerp: rapportage Project deel 1: koolzaad oogsten.
• Perioden verslag:
• Taak 4, Evaluatie analyses proefakkerbemonsteringen, 1 tm 15 november 2013, resultaten
en conclusies:
• Er zijn geen aanwijzingen gevonden in de bodemmonsters die aanleiding geven om te denken dat de
diepe bemesting tegelijk met inzaaien geleid heeft tot “overbemesting”. Hoewel de waarden voor N en P
iets hoger liggen dan die van onbemeste grond zijn de waarden niet te hoog voor veilig zaaien.
• In de stroken en in de controle velden zijn de zaden vergelijkbaar zwaarder geworden in vergelijk met de
startgewichten van het droge zaad: + 5,4% (range 3,9 – 9,1%). Dit is normaal.
• Er is geconcludeerd dat we het aantal monstermomenten en het aantal monsters per keer verhogen
maar ook dat we het aantal zaden per monster verdubbelen om met meer precisie de stigingen te en
dalingen te kunnen volgen.
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• Onderwerp: rapportage Project deel 1: koolzaad oogsten.
• Perioden verslag:

• Taak 5, bespreking uitvoering hiervan: 2e reeks proefakkerbemonsteringen en kiemende
planten onderzoek koolzaad en mais in de periode 16 november 2013 tm 31 maart 2014
met verhoogde densiteit van de bemonstering.
• Hierbij zijn de bevindingen als volgt:
• De grondmonsters genomen tijdens deze periode tonen een langzaam oplopende pH maar geen
verschillen tussen de grond van de gefreesde stroken en die van de controle zaaivelden.
• In de kiemende planten zijn geen verschillen gevonden tussen de kiemen in de stroken en de kiemen in
de controle zaaingen, maar ook niet van de kiemen die tegelijk met mais gezaaid zijn, met betrekking tot:
lengte, gewicht, eiwit en zetmeel gehalte.
• Bij microscopisch onderzoek zijn er geen verschillen in de ontwikkeling van de groeipunten en embryos.
• Wel lijken er verschillen te zijn tussen akkergebieden die ten aanzien van vochtigheid en mineraalgehalte
van de grond zelfs maar geringe verschillen toonden. Bij hogere N en P gehaltes waren de kiemen iets
zwaarder (4% gemiddeld).
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• Onderwerp: rapportage Project deel 1: koolzaad oogsten.
• Perioden verslag:
• Taak 6, Evaluatie resultaten en opzet onderzoek met het oog op informatie aan coöperaties
1-15 april 2014
• De bevindingen / conclusies hieruit waren:
• Omdat het duidelijk lijkt te worden dat de planten van de drie variaties van zaaien en
planten niet echte verschillen, is besloten dat we een meer gedetailleerde analyse
nodig hebben van de bij het persen te verkrijgen olie. Hierom is afgesproken dat we alle
persingen zullen laten uitvoeren in de kleine pers te Boil (R. Aberson), ook al omdat
daar later de duurproeven bij gebruik als brandstof van de koudgeperste olie zullen
plaatsvinden.
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• Onderwerp: rapportage Project deel 1: koolzaad oogsten.
• Perioden verslag:
• Taak 7, Uitvoeren oogst en persproeven koolzaad, 1-31 Juli 2014
• Hierbij is het volgende gevonden:
• Bij het in fraisstroken gezaaide koolzaad is een iets lagere (maar statistisch waarschijnlijk op toeval
berustende) opbrengst in kg/m2 gevonden. Deze wordt bij analyse echter geheel verklaard door een
lager schil en schrootgewicht (3,2% lager 0,4-4,7%) terwijl het eiwit en olie gewicht/m2 gelijk is gebleven.
• De persing van het zaad uit de gemengde zaaistroken verliep iets sneller.
• Bij duurlooptesten van de koudgeperste olie in een kleine dieselmotor in stationaire opstelling
(koelcompressor voor vrachtwagentrailer), traden geen problemen op, ook niet in de winter bij herhaling.
Koudgeperste olie als in Boil geproduceerd onder kleinschalige omstandigheden voldoet dus inderdaad
aan de gebruikers eisen.
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• Onderwerp: rapportage Project deel 1: koolzaad oogsten.
• Perioden verslag:
• Taak 8, Evaluatie oogst en persproeven koolzaad, 1-15 augustus 2015
• Hierbij is het volgende besloten:
• Het eerder gemaakte proefplan voor het tweede deel van het onderzoek behoeft geen aanpassing.
• Er zal wel met dezelfde hogere bemonsteringsfrequentie en dichtheid voor grond, kiemen, oogstplanten
zaad / kolven gewerkt gaan worden als in de koolzaad proeven is doorgevoerd.
• Als aanvulling op de proeven en analyses in het afgelopen “koolzaad” deel zal in de verlenging van het
project bij de herhaling van de teelt van koolzaad nog preciezer het eiwitgehalte in het uitgeperste
schroot / de pellets in absolute zin en als deel van het pellet gewicht per kilogram, bepaald worden om
zijn waarde als direct te gebruiken veevoeder goed in te kunnen schatten, men name voor hen die de
exploitatie van het stroken concept binnen de coöperaties overwegen.
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• Samenvatting en conclusies uit het project tot op heden:
• Bevindingen:
• De opbrengsten aan koolzaad in kg/m2 verschillen niet tussen het inzaaien en telen in
fraisstroken, in volle grond en afwisselend in rijen met mais en koolzaad bedoeld om beide
gewassen na elkaar te oogsten door de hoogteverschillen.
• Daar waar mogelijk het koolzaad in de oogst van ingefraisde stroken op zichzelf een iets
lager zaadgewicht / m2 heeft, is de eiwit / olie opbrengst / m2 niet lager. De meest
waarschijnlijke verklaring is dat het hier gaat om een toevalsbevinding waarbij het lagere
gewicht het effect is van een proportioneel lager schil en vliesgewicht.
• Over de technische haalbaarheid van het laatste concept, het naast elkaar om en om zaaien
van koolzaad en mais, er waren n.l. nogal wat problemen, zal in het verslag over de
maisteelt verslag worden gedaan.
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• Het onderzoek, met name de resultaten ten aanzien van de maisoogst, zal apart verder
aan gerapporteerd uitgevoerd worden, er is voorlopig gepland om U over 2 maanden
hiervoor uit te nodigen
• We hopen dan weer op uw aandacht en hopen U dan volledig te kunnen informeren
over de uitkomsten.
• Mede namens de deelnemers aan het project, hartelijk bedankt voor uw aandacht.
• Mocht U nog vragen hebben dan zijn wij hier aanwezig en die kunnen dan aan ons
gesteld worden.

D. van Velzen
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