
Fiche n° 5

Combinatie Italiaans raaigras  
en klaver als tussenteelt 

« Een tussenteelt is een teelt van korte duur tussen twee hoofdteelten. »

Waarom de combinatie raaigras – klaver gebruiken ?
Een tussenteelt laat toe om :
•  ruwvoer met een goede voedingswaarde te produceren,
•  te oogsten in de herfst en lente,
•  te spelen met verscheidene uitbatingsvormen : beweiden 

en/of maaien,
•  de noodzaak om te bemesten beperken dankzij de vlin-

derbloemigen.

Voorbeeld van voederwaarde
DS (%) 35
RE (%) 17
RCEL (%) 26
VEM (/kg DS) 899
DVE (g/kg DS) 71
OEB (g/kg DS) 47
UFL (/kg DS) 0,93
PDIE (g/kg DS) 112

Onafhankelijkheid


massa (DS)
eiwit (RE)

Voedermiddel


ruwvoeder
krachtvoeder

Niveau


bedrijf
streek

Randvoorwaarden
•  Zaai vroeg in goede grond (20 kg raaigras en 10 kg klaver / 

ha).

•  Kies soorten die vorstbestendig zijn zoals Italiaans Raaigras.

•  Beperk de bewerkingen om het rendement te verbeteren.

•  Oogst 65 à 80 dagen na het zaaien.

•  Oogst niet te laat (ten laatste 15 dagen voor de volgende 
teelt wordt ingezaaid).



Technisch-economische gevolgen

•  Gemiddeld 80 € / ha zaaikosten en 200 €/ha oogstkosten.
•  Bijkomende arbeid nodig om de teelt te zaaien.
•  Eén à twee bijkomende oogsten.
 

•  Interessant voor opvang van stikstof en symbiotische 
fixatie ervan.

•  Draagt bij aan de bescherming van de bodem. 

- Snelle productie van ruwvoer.
- Goede voedingswaarde.

- Beperkte input.
- Matige kost.

- Soms laag DS gehalte.
- Oogst en drogen zijn complex.
- Veel werk voor 1 enkele snede

- Potentiële benutting als groenbemester.
- Vult een mogelijk voedertekort aan.
- Goede voorteelt voor aardappelen

- Afhankelijkheid van het weer.
- Raaigras kan vochtig en vuil zijn.
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In de praktijk voor het rundvee

•  Benutting als weidegang mogelijk indien de draagkracht 
van de bodem goed is.

•  Er moet een aangepaste rantsoenovergang zijn bij gebruik 
als weiland

•  ingekuilde tussenteelten kunnen voor 10 à 30 % in het 
rantsoen van de melkkoeien geïntroduceerd worden als 
aanvulling voor maïs.

•  Verminder het aandeel van de overige ruwvoeders.

Analyse van de voederstrategie
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