Veen, Voer en Verder – onderzoek naar alternatieve (natte) teelten bruikbaar voor de melkveehouderij
Om bodemdaling te voorkomen en de CO2-uitstoot te verminderen, wordt mogelijk in delen van het
veenweidegebied het waterpeil niet meer verlaagd, maar stabiel gehouden of zelfs verhoogd. Hierdoor is
het voor melkveehouders moeilijk om voldoende grasproductie van deze weiden te halen. Samen met de
sector wordt gezocht naar alternatieve teelten die passen in dit bijzondere gebied en bruikbaar zijn voor de
melkveehouderij. Zo kan de melkveehouderij producent en cultuurdrager blijven in het veenweidegebied.
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Het project onderzoekt specifiek de mogelijkheden van riet, lisdodde, miscanthus/wilde rijst en wilg. In een
verdienmodel wordt zowel bijgedragen aan stoppen van bodemdaling (peilverhoging), als aan aanvullende
ruwvoerbehoefte. Schoon water is een belangrijk nevenproduct. Door te beginnen met de toepasbaarheid
binnen de huidige melkveebedrijven is de stap naar nog hoogwaardigere toepassingen later makkelijker te
zetten.
Zijn lisdodde, wilg, riet, Miscanthus en wilde rijst rendabele teelten als onderdeel van het melkveebedrijf,
kijkend naar teelt, opbrengst en voederwaarde voor melkvee?
Inzicht te krijgen in nieuwe, rendabele en duurzame landbouwactiviteiten bij een hoog waterpeil in het
veenweidegebied. Daarbij wordt gestreefd naar het stopzetten van de bodemdaling, lagere
ammoniakuitstoot, minder verlies van stikstof, aangepast voer en meer kansen voor vogels en biodiversiteit.
Overzicht van de mogelijkheden van lisdodde, wilg, riet, miscanthus en wilde rijst kijkend naar:
 Teelt;
 Opbrengst;
 Voederwaarde voor melkvee;
Daarnaast wordt een vertaling van de huidige teelthandleiding van lisdodde, wilg, riet, miscanthus en wilde
rijst gemaakt naar toepassing op de Nederlandse bodem.
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http://www.veenweiden.nl/systeeminnovatieprogramma/hoogwaardige-biomassa-lisdodde-biedtmarktkansen/
http://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Lisdodde-en-wilde-rijst-alternatieve-gewassen-inVeenweidegebied-.htm
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