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Situering

- Herkauwers: methaan + CO2 productie: convenant enterische
emissies = reductie enterische emissies met 26% tegen 2030

- Maatregelen rond dier- en veestapelmanagement (productiviteit 
en langleefbaarheid)

- Maatregelen rond voedermanagement: (kracht)voeders en 
additieven

- Maatregelen rond genetica en selectie
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Wat verstaan wij onder roterend begrazen:

Het is mogelijk om vee in te zetten als tool om de bodemkwaliteit te 
verbeteren en de ruwvoederproductie te optimaliseren mits het 
gra(a)smanagement goed wordt uitgevoerd

• Bodemleven is complex
• Op elk bedrijf anders
• Elk seizoen anders
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Titel van de presentatie4

Santoyo et al., 2017

Fotosynthese = koolhydraten/suikers
° bladgroei
° ontwikkeling wortelgestel
° zaadzetting 

Begrazen / maaien tijdens fotosynthese =
° vrijstellen suikers via wortels
° voeding voor microbioom
° nutriënten voor plant

Begrazen / maaien tijdens herstelfase =
° onvoldoende voedingsstoffen

voor microbioom
° onvoldoende nutriënten

voor plant
° wortelmassa w. opgeofferd
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• Door grassen en kruiden te laten investeren in hun wortelgestel, wordt 
er meer C opgeslagen in de bodem

• Meestal meer C opslag in begraasde dan in gemaaide graslanden 
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Intermediair graslandbeheer:

• Leidt tot de hoogste koolstofopbouw in de bodem

• Graslandproductie wordt verhoogd (tov extensieve 
uitbating)
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De grootste uitdaging voor duurzame begrazingssystemen 
door vee is het vinden van het optimale management 
waarin dierlijke productie en ecosysteemdiensten, zoals C-
opslag, in evenwicht zijn.
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De Brogniez et al. (2015) 

Graslanden kunnen atmosferische CO2 opslaan.

De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van:

- Graas- / maai-intensiteit

- Het type dieren

- De aanwezige grassoorten en andere kruiden

- Bemesting

- De bodem 

- De weersomstandigheden

- Het toegepaste graasmanagement

- …
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Regioverschillen
EIP-AGRI focus group – grazing for carbon - 2018
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EIP-AGRI focus group – grazing for carbon - 2018
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EIP-AGRI focus group – grazing for carbon - 2018



19/12/2019

Wanneer opnieuw begrazen?
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Ontwikkeling van biomassa boven en onder de 
grond na herhaaldelijk begrazen (Eyles et al., 2015)


