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In het kader van het project “Demovelden energieplanten in Zuidoost Nederland en Noord
Nederland”, gefinancierd door het Hoofd Produktschap Akkerbouw te Den Haag, werd in 2006 op de
SPNA locatie Kollumerwaard een demoveld Energiegewassen aangelegd. Doel van het project was
kennisontwikkeling en kennisverspreiding met betrekking tot gewassen die als energiegewas, onder
Noord-Nederlandse omstandigheden, mogelijk perspectief kunnen bieden voor een hoog
teeltrendement voor akkerbouwers. Energieproductie van grondstoffen uit de landbouw kan op
verschillende manieren.

1. Groene elektriciteit door:
- Vergisting. Dit is een proces waarbij organische stof door anaëroob werkende
bacteriën wordt afgebroken. Daarbij wordt biogas gevormd, dat voor een groot deel
(ca. 60 %) bestaat uit methaan. Hoewel mest goed als basismateriaal voor vergisting
kan dienen, is door organisch materiaal rechtstreeks aan de mest toe te voegen de
gasopbrengst te verhogen zonder veel extra kosten te maken. Dit wordt over het
algemeen co-vergisting genoemd. Gewassen, zoals maïs, sojaboon, zonnebloem,
voederbiet en erwt, met een hoog gehalte aan eiwitten en vetten zijn zeer geschikt
voor co-vergisting.
- Stoom. Door verbranding van houtachtige materialen, zoals vezelhennep, kan stoom
worden geproduceerd, welke omgezet kan worden in elektriciteit.
2. Bio-ethanol: Door alcoholische vergisting van bijvoorbeeld granen en suikerbieten wordt bioethanol verkregen. Bio-ethanol kan worden gebruikt als toevoeging aan autobrandstoffen.
3. PPO, pure plantaardige olie: Door persing en verestering wordt van de pure plantaardige olie
bio-diesel geproduceerd. Oliehoudende gewassen zijn o.a. koolzaad en dederplant.
Het project werd geïnitieerd door Vereniging Innovatief Platteland (VIP) in samenwerking met SPNA.
De coördinatie en uitvoering was in Noord-Nederland in handen van SPNA en DLVplant.

Na een korte inventarisatie van mogelijke energiegewassen, die op een akkerbouwmatige wijze
geteeld zouden kunnen worden, werden enkele gewassen geselecteerd. De selectie werd gebaseerd op
verschillende teeltdoelen, waarbij zowel voor bekende als minder bekende teelten werd gekozen.
Daarnaast is, om economische of teeltkundige redenen, ook voor combinaties van teelten gekozen.
Op het demoveld zijn velden aangelegd ter grootte van 0,16 ha met de volgende
gewassen/gewascombinaties: Vezelhennep, energiegras, voederbiet en suikerbiet, combinatieteelt
mais/zonnebloem, combinatieteelt dederplant/zomertarwe, erwten, soedangras, haver en zomertarwe,
sojaboon, zomerkoolzaad, combinatieteelt dederplant/erwt en monoteelt dederplant, olievlas en
combinatie teelt mais en soja.
De gewassen werden gezaaid in de periode april – mei. Door de koude weersomstandigheden in mei
werd de opkomst van de warmteminnende gewassen zoals maïs, soedangras en soja vertraagd. In juni
waren de weersomstandigheden voor deze gewassen zeer gunstig. De overige gewassen ontwikkelden
zich volgens een normaal groeipatroon.
De bemesting en het toepassen van gewasbeschermingmiddelen werd in beperkte mate uitgevoerd, om
de kosten van de teelt te verminderen. Dit vanuit het oogpunt dat deze gewassen, saldotechnisch
gezien, moeten kunnen concurreren. Ondanks een lage input van bemesting en
gewasbeschermingsmiddelen zijn er geen ernstige gebrekziekten of aantastingen van ziekten- en
plagen geconstateerd. Voor de bestrijding van onkruiden werden chemische middelen ingezet en werd
er gewied. Vooral de opslagplanten van bladrammenas voornamelijk in de teelt van soja, koolzaad en
de combinatieteelten met dederplant konden moeilijk worden bestreden met chemische middelen.
Door een proefveldontheffing voor het middel Basagran kon in een aantal bijzondere teelten, zoals
soedangras en soja, een chemische bestrijding van onkruiden worden toegepast.
De ontwikkeling van de gewassen was gedurende zomermaanden goed. Vooral vezelhennep en
soedangras hadden een zeer dichte stand. Door de warme en droge weersomstandigheden in juni en
juli rijpten enkele gewassen vroeg af.
Eind juli waren de erwten (vroege zaai) en dederplant gelijktijdig oogstrijp. De combinatieteelt
dederplant en zomertarwe was achteraf minder goed gekozen. De zomertarwe is later rijp, waardoor
de zaden van de dederplant op de grond vallen.
In de combinatieteelt maïs/zonnebloem was de beginontwikkeling van de zonnebloem aanmerkelijk
sneller dan die van maïs. De combinatieteelt maïs/sojaboon is goed tot ontwikkeling gekomen.
Vezelhennep
Op 18 april werd het ras Chamaeleon gezaaid, met een rijafstand van 12,5. De opkomst rond 1 mei
was goed. Ziekten en plagenbestrijding was gedurende de teelt niet nodig. Het gewas groeide snel
dicht, waardoor onkruiden geen kans krijgen.

Energiegras
De mogelijkheden voor het vergisten van gras, afkomstig uit natuurgebieden, krijgt steeds meer
belangstelling. Energiegras als teelt heeft nog weinig bekendheid. Begin mei werd rietgras (Phalaris
arundinacea) gezaaid (45 kg/ha en een rijafstand van 12,5 cm).Onderstaande foto is genomen op 3
augustus 2006.

Dederplant
De dederplant is een oliehoudend gewas behorend tot dezelfde familie als koolzaad (brassicacea).
Dederplant kent verschillende synoniemen, waaronder vlasdodder en huttentut. De plant is inheems in
Oost-Europa en Centraal- en Zuidwest Azië. In vroegere tijden werd het veel gebruikt als oliegewas,
maar nu een gewas dat in de vergetelheid is geraakt. Recente interesse in het gewas komt vanwege de
vraag naar alternatieve low-input oliegewassen voor industriële verwerking (voor milieuvriendelijke
verf, coatings, cosmetica).
Dederplant bevat belangrijke vetzuren, met een relatief laag gehalte erucazuur en glucosinolaten. De
zaden van de dederplant zijn zeer fijn. In een monoteelt van dederplant is een opbrengst van 1,8 tot 2,2
ton/ha mogelijk (40 % oliegehalte = 720 tot 880 l/ha).
Combinatieteelt dederplant/zomertarwe
Op 18 werd de een combinatie van zomertarwe en dederplant) gezaaid. De rijafstand was 12,5 cm. De
derderplant bloeide rond 16 juni (zie foto hieronder).De dederplant was sneller rijp dan zomertarwe,
waardoor er veel zaad verloren ging.

Combinatieteelt dederplant/erwt

Op 11 mei werd de dederplant en erwt gezaaid. Beide gewassen rijpten begin augustus tegelijkertijd af
(zie foto hieronder.)

Soja
Op 18 april werd het ras OAC Vision gezaaid (173 kg/ha) op een rijafstand van 12,5 cm. De
ontwikkeling van het gewas gedurende het seizoen was goed.

Olievlas
Olievlaszaden bevatten ongeveer 40 % olie (gem. zaadopbrengst is 1,9 ton/ha). De kwaliteit van de
olie is hoogwaardig en voornamelijk bestemd voor de voedingsmiddelensector en voor de productie
van lijnolie. Olievlas is een eenvoudig gewas om te telen tegen lage kosten.
In het demoveld weren rassen Biltstar en Bilton (30 kg/ha) op een rijafstand van 12,5 cm gezaaid.
Biltstar (rechts op de foto) bloeit vroeger dan de Bilton (links op de foto), maar rijpten beide even snel
af. De foto hieronder is genomen op 3 augustus.

Zomerkoolzaad
Op 19 april werd zomerkoolzaad, van het ras Haydn, gezaaid. De zaaidichtheid was 3,75 kg/ha. De
rijafstand was 12,5 cm. Haydn is een dubbel ‘’00’’ ras, dit betekent een lage glucosinolaat ( 12umol/g)
en erucazuur ( <0,1%) gehalte. De gemiddelde zaadopbrengst van zomerkoolzaad (1800 tot 2000
kg/ha) is ongeveer 50 % lager dan die van winterkoolzaad (3500- 4500 kg).

Soedangras
Op 12 mei werd het ras Piper gezaaid (zaaidichtheid 35 kg/ha, rijafstand 12,5 cm)

Maïs / zonnebloem
Door deze combinatieteelt is de totale opbrengst aan droge stof per ha met een kwart lager dan die van
een monoteelt maïs. Het voordeel wordt echter voornamelijk behaald door een hoger rendement bij
vergisting ( 40 % meer rendement mogelijk dan alleen vergisting van maïs). De gewassen kunnen
gelijktijdig verhakseld worden.
Op 15 mei werd maïs (Ultrastar) in combinatie met zonnebloem (Karamba) in 1 werkgang gezaaid (10
planten/m2).

Energiemaïsrassenvergelijking met de rassen:
- Fly, Ultrastar (in combinatie met zonnebloemen) en ES Charles (Barenbrug)
- Kabanas en Atletico (KWS)
- Sarabande en Piazza (Limagrain/Advanta)
- NK Magitop en Delitop (Syngenta)
- PR 38H20, PR 39A98, PR 39M48 (Pioneer)

Mengteelt Soja / maïs:
Half mei werd een combinatie teelt van soja (Toliman) en maïs (Pavarotti)gezaaid. Beide gewassen
hebben zich goed ontwikkelde gedurende het groeiseizoen.

