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Luzerne
Luzerne, Medicago sativa L., is een gewas dat via de Grieken en de Romeinen in 
West-Europa belandde. Van oudsher werd het bij meerdere kleine landbouwbedrijven 
aangetroffen in de Vlaamse Leemstreek, voornamelijk als rustteelt. Men kende dit ge-
was hier als ‘zevenjaarsklaver’. In de jaren 1950 van de vorige eeuw stond er een areaal 
van ongeveer 12 700 ha. In 2018 was dat minder dan een vierde hiervan, ongeveer 
3000 ha.

Luzerne is een vlinderbloemige en gaat in de bodem een associatie aan met de 
Rhizobium meliloti bacterie. Luzerne wortelt 6 tot 10 m diep en wordt bestoven door 
insecten. Over het algemeen is deze plant erg in trek bij insecten voor haar nectar en 
stuifmeel. De groei van het luzerneplantje start halverwege maart. Het is een warmte 
minnend gewas dat niet graag natte voeten heeft.

Fig.1  Luzerne in bloei
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Ecologische teelt?
Voor de ecologische teelt van luzerne gaan we uit van een biologische en extensievere 
vorm dan voorop gesteld wordt in de reguliere teelt. We gaan uit van een nul bemest-
ing gedurende de periode dat de luzerne op het veld staat. Er wordt geen vorm van 
gewasbescherming toegepast. Het zaaigoed waarvan we vertrekken is niet ontsmet 
of gecoat. Elk van deze randvoorwaarden geldt bij de beheerovereenkomsten voor 
Grauwe Kiekendief waarbinnen luzerne als gewas opgenomen is. Voor een volledig 
overzicht van de beheerpakketten voor deze soort kan u terecht op de website van de 
Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be). 

In deze leidraad gaan we ook uit van een extensiever beheerregime dan gangbaar is in 
de reguliere teelt van luzerne. Er worden 3 i.p.v. 4 sneden genomen. Bij goede weer-
somstandigheden is een 4de snede eventueel mogelijk, afhankelijk van de periode 
waarin deze genomen wordt. In dat geval moet eerst goed afgewogen worden in welke 
mate deze fungeert als ecologische val. Een ecologische val betekent dat je een situatie 
creëert die erg interessant is voor bepaalde dieren, ze zo aantrekt en hen vervolgens 
bijna volledig vernietigt. 

Als uitgangspunt nemen we de praktische teeltfiche van luzerne opgesteld door het 
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO - A. Devliegher en A 
Beeckman, 2015). De informatie uit de teeltfiche vullen we aan met kennis en exper-
tise van Thijs vanden Nest, onderzoeker teelt en omgeving bij het ILVO en tevens de 
opvolger van expert Alex Devliegher. Anderzijds spitsen we toe op een extensievere 
en meer ecologische teelt en bundelen we de eerste ervaringen na 2 jaar uitvoering 
op het terrein van 5 verschillende landbouwers uit de Leemstreek. Tenslotte combi-
neren we deze landbouwkundige gegevens met de resultaten van de continue moni-
toring uitgevoerd door Werkgroep Grauwe Gos en tussentijdse resultaten van het 
akkervogelonderzoek van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkernatuur in de 
Leemstreek. In totaal werd er inmiddels een kleine 35 ha luzerne op een ecologische 
manier ingezaaid en geoogst. Deze maakt deel uit van een 50-tal ha vogelakker waarin 
de luzerne vervat zit in de vorm van strokenteelt (zie fig. 2)
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Fig.2  vogelakker ©Studio Tropics

Hakselen en ophalen luzerne van vogelakker. De donkergroene stroken bestaan uit 
grassen, granen en kruiden en worden slechts voor maximaal de helft gemaaid in 
het najaar.
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Aanpak te velde

Bodem
De bodems in de Vlaamse Leemstreek zijn over het algemeen ideaal voor dit gewas. 
Luzerne staat bekend als bodemverbeteraar van bodems die nog redelijke eigenschap-
pen vertonen. Ze kan een relatief goede bodem (geen verdichte lagen, geen natuurli-
jke ondiepe harde laag, geen waterzieke bodem) aanzienlijk verbeteren. Een slechte 
bodem kan het gewas echter niet omtoveren tot een goede grond. Natte percelen zijn 
ongeschikt voor de teelt van luzerne. Het is moeilijk om luzerne te verbouwen op een 
bodem waar de jaren voordien ook al luzerne stond. 

Na een ‘luzernekuur’ is de bodem ideaal voor de teelt van bijvoorbeeld aardappel. Lu-
zerne trekt wel heel wat kalium uit de bodem. Dit is een aandachtspunt bij het zetten 
van een volgende teelt. 

Luzerne heeft een grote droogtetolerantie en kan tot zeer diep water uit de bodem 
halen. Dit bleek in de zomer van 2018 een enorme troef van dit gewas.

Zaaitijdstip
In de Vlaams Leemstreek werd al zowel met een voorjaars- als een najaarsinzaai ge-
ëxperimenteerd. 

Fig.3  Pas ingezaaide vogelakker, april 2018

Voorjaarsinzaai
•   Best eerst één- tot tweemaal aan-
leggen van vals zaaibed

•  Inzaai vanaf het moment dat de 
bodem goed opgewarmd is, in de 
praktijk zaaien de meeste landbouwers 
in vanaf half april. In theorie kan het, 
bij uitstekende omstandigheden, vanaf 
half maart.

•  Inzaai best in zonnige periode met 
vlak erna voorspelde regen

Najaarsinzaai
•  Bij voorkeur in augustus en uiterlijk 
begin september. In 2018 zaaiden en-
kele landbouwers nog half september 
in. Deze luzerne kwam goed door de 
eerste winter. 
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Hoe zaaien?
De bodem wordt best zo fijn mogelijk klaar gelegd voor luzerne. Zaaien gebeurt op 
een diepte van 0,5 – 1 cm. Na het zaaien wordt de aarde best nog even aangedrukt 
met een rol. Binnen de beheerovereenkomsten van de VLM is er een mogelijkheid 
om luzerne te mengen met rode klaver, en eventueel met een kleiner aandeel voeder-
wikke. Dit vangt deels de eventuele open plekken op, die kunnen ontstaan door een 
plaatselijk onvoldoende opkomst of op plekken met meer betreding.

Zaaidichtheid
In de beheerovereenkomsten wordt een dichtheid van 25 kg/ha gehanteerd, net 
zoals in de reguliere teelt. Dit blijkt goede resultaten op te leveren. Afhankelijk van de 
droogte van het eerste voorjaar na inzaai kan er onkruiddruk optreden. Maar na het 
maairegime van het eerste jaar (1 x klepelen en 2 x maaien), was dit op alle percelen 
onder controle. Pionieronkruiden, zoals Melganzevoet, lijken vaak in het eerste jaar 
een probleem te vormen, maar raken makkelijk onder controle via het maairegime. 
Onkruiddruk kan voorkomen/afgeremd worden door de aanleg van een vals zaaibed. 
Als men de luzerne in het najaar inzaait (bij voorkeur voor 1 september) is de onkru-
iddruk opmerkelijk kleiner.

De teelt die voorafgaand aan luzerne op het perceel staat, kan soms voor problemen 
zorgen. Denk bijvoorbeeld aan aardappelen die her en der nog durven op schieten. 
Zaak is dan om ervoor te zorgen dat de bodem op voorhand goed wordt klaar ge-
maakt. Indien er alsnog opslag van aardappelen optreedt kan klepelen in mei een 
oplossing bieden. In het voorjaar van 2017 werd dit probleem opgelost door enkele 
Coloradokevers. 

Fig.4  Aardappelopslag tussen de luzerne
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Enten van zaden
Luzerne gaat in de bodem een associatie aan met een specifieke stam van de stikst-
ofbindende bacteriën Rhizobium Meliloti. In ruil voor suikers van de plant fixeren 
deze bacteriën stikstof uit de lucht die zo ter beschikking komt van de plant. Om het 
gewas een vliegende start te geven, kan men de zaden best enten met deze bacteriën. 
Er bestaan ook geënte zaden die op voorhand klaar gemaakt zijn. Hierbij moet men 
echter in rekening brengen dat een correcte bewaring van levensbelang is voor de 
bacteriën. Een veilige manier die kwaliteit garandeert, is de zaden zelf enten en dit 
maximaal 24 u voor ze ingezaaid worden.

Het ILVO maakte een filmpje dat goed uit legt hoe men dit praktisch aanpakt. U vindt 
het makkelijk terug op youtube als u de zoektermen ‘luzerne ILVO’ in geeft.”

De rhizobiumbacteriën op luzerne verschillen van deze op klaver,  
voedererwten, … en andere vlinderbloemige gewassen. Kijk dus bij het 
apart bestellen goed na of u de juiste variant bestelt. Le

t 
op

!

Rassenkeuze
Afhankelijk van de leverancier zijn er verschillende rassen ter beschikking. Er bestaat 
op dit moment geen Belgische rassenlijst. Frankrijk en Duitsland vormen hier de 
referentie. Voor een overzicht van Franse en Duitse rassenlijsten kan men o.a. terecht 
op www.herbe-book.org. “Door te klikken op ‘luzerne type nord’ kan u een overzicht 
vinden van de beschikbare rassen luzerne die hier goed kunnen gedijen”

In de Vlaamse Leemstreek werden de afgelopen twee jaar de rassen Mezzo en Marshal 
succesvol ingezaaid.

Fig.5  Luzerne in bloei

Luzerne in bloei, vlak voor de eerste 
maaibeurt, begin mei 2018 op een vogel-
akker in Tienen, tweede jaar na inzaai.
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Bemesting
In een ideale wereld wordt het perceel voor de inzaai bemest met stalmest. Stalmest 
heeft het voordeel om gedurende een langere periode voedingsstoffen vrij te geven 
aan de teelt die erop komt. Zo zal de luzerne ook langer kunnen profiteren van o.a. 
kalium die ter beschikking komt. In de reguliere teelt van luzerne wordt tussentijds 
soms kali toegevoegd om de planten van voldoende kalium te voorzien. Een extra 
aandachtspunt of afweging hierbij is dat luzerne een tredgevoelig gewas is en bijgevolg 
kan verdwijnen in rijsporen of op de wendakker. Bij een ecologische teelt wordt de 
luzerne op geen enkele wijze meer bemest in de periode dat deze op het veld staat.

Luzerne heeft over het algemeen weinig baat bij een (extra) stikstofbemesting. Integ-
endeel. Als de omstandigheden voor de Rhizobium bacteriën goed zijn, namelijk een 
relatief hoge pH (bij voorkeur > 6) en een goede beluchting, voorziet de plant in zijn 
eigen stikstofvoorziening. Een overmaat aan stikstof maakt de Rhizobium bacteriën lui 
en levert minder goede resultaten op.

Onkruidbeheersing
Zoals hoger vermeld, kan men met mechanische onkruidbeheersing bij luzerne al erg 
ver springen. Het aanleggen van een vals zaaibed (een tot twee keer in het voorjaar) 
en een vroege eerste maai- of klepelbeurt kan al heel wat onkruid verwijderen. In het 
maairegime dat vanaf 2019 gehanteerd wordt in de beheerovereenkomsten mag er 

Fig.6  Maaien luzerne op een vogelakker in 
Hoegaarden, mei 2018.

in elk jaar gemaaid of geklepeld worden 
vanaf 1 maart. Pleksgewijze bestrijding 
van distels is uiteraard toe gestaan. Op 
plaatsen waar een grotere oppervlakte 
ingenomen wordt door bijvoorbeeld 
akkerdistel kan klepelen op hoogte vlak 
voor regenweer een oplossing bieden. 
Op die manier rotten de distels in en 
sterven ze zo verder af.

Op termijn is het mogelijk dat de lu-
zerne ijler gaat staan en het perceel deels 
vergrast. In de bio-landbouw zal men 
luzerne ongeveer 4 jaar laten staan en 
vervolgens laten roteren.
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Oogst
De minimum maaihoogte bedraagt bij luzerne 6-7 cm, om de jonge uitlopers niet te 
beschadigen. Maaien gebeurt best met een maaier-kneuzer, zodat het meest waarde-
volle deel van de plant, de blaadjes, zoveel mogelijk aan het gewas blijven.

In de reguliere teelt stelt men vier sneden per jaar voorop: 2 sneden op het moment 
dat de luzerne in bloei gaat komen (groene knoppen staan klaar om open te gaan – 
maximum een vierde van het veld staat in bloei) en 2 sneden op het moment dat de 
luzerne in volle bloei staat (minimaal 3/4de van de luzerne staat in bloei). Tijdens de 
3de en 4de snede stimuleert men op die manier de opslag van reservestoffen, zodat 
het gewas makkelijker de winter door komt en gedurende een langere periode zal 
overleven op het perceel.

In een iets extensiever en ecologisch regime wordt er 3 maal geoogst. Hierbij houdt 
men rekening met de dieren die gebruik maken van dit gewas voor het maken van 
hun nest. Een van deze dieren is de veldleeuwerik. Deze vogel wordt erg aangetrokken 
door een gewas dat snel op schiet, zoals pas gemaaide luzerne. Officieel mag men in 
de beheerovereenkomsten voor grauwe kiekendief de luzernestrook jaarlijks minstens 
twee keer maaien in de periode van 1 maart tot en met 30 september. Dit met telkens 
minstens zestig dagen tussen twee opeenvolgende maaibeurten. De luzerne mag bijko-
mend jaarlijks gemaaid of geklepeld worden in de periode van 1 oktober tot en met 28 
februari van het daaropvolgende jaar. Bij elke maaibeurt moet telkens minstens 75% 
van de luzernestrook geoogst worden en moet het maaisel afgevoerd worden binnen 
vijftien dagen nadat er gemaaid is. De tussenperiode van 60 dagen is lang genoeg om 
ongeveer 3 kwart van de nesten veldleeuwerik tot een succesvol einde te brengen. 
De derde snede volgt na 1 oktober, zodat het gewas kort de winter in kan gaan. In 
een goed luzernejaar kan overwogen worden om een extra snede te nemen, als het 
principe van de ecologische val hier niet te hard speelt. 

Fig.7    Bruin blauwtje © Peter Eekelder, 
Buiten-beeld

In Nederland werden op een vogelakker 
3 exemplaren gevonden van het bruin 
blauwtje, een soort die het moeilijk 
heeft.
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Indien luzerne geteeld wordt in het model vogelakker blijkt bovendien uit recent 
Nederlands onderzoek dat meerjarige vogelakkers een positief effect hebben op de 
aantallen dagvlinders, zweefvliegen en bepaalde soorten nachtvlinders in akkergebied.

Dit is niet alleen op zich een hoopgevende vaststelling, maar werkt ook positief door 
naar de akkervogels die hoofdzakelijk insecten als voedsel nodig hebben (dit wordt 
aangeduid met de term ‘stapelvoedsel’). Denk bijvoorbeeld aan de veldleeuwerik.  
15% van het dieet van opgroeiende jongen bestaat uit vlinders. De grauwe gors voedt 
zijn jongen uitsluitend met rupsen, terwijl hij als volwassen vogel vooral zaden eet. 
Bloeiende luzerne op zich kan een grote bijdrage leveren aan het totale voedselaan-
bod voor insecten in een vogelakker. In de Leemstreek wordt hierom geëxperimen-
teerd met strookjes luzerne die, grenzend aan de kruidenstroken, volledig in bloei 
mogen komen tot aan de tweede snede en vervolgens mee geoogst worden. 

Volgens de nieuwe versie van de beheerovereenkomst luzerne - vogelakker mag je 
tijdens de eerste snede tot 25% luzerne laten staan. Dit is een verfijning die een grote 
meerwaarde betekent!

Fig.8  Nest veldleeuweriken in een kruiden-
strook © Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum 
Akkervogels

Fig.9  3 jonge grauwe gorzen - pas geringd © 
Werkgroep Grauwe Gors vzw

Opbrengst
Tijdens het eerste jaar na de inzaai is de opbrengst van de luzerne eerder beperkt.  
In het noorden van Nederland, waar al jarenlang honderden ha luzerne in vogelak-
kers worden geoogst heeft men jaarlijks ongeveer de volgende opbrengsten:

•  Eerste jaar: 2 sneden, een in juli en een in september. Opbrengst in juli = ± 3,5 à 
4 ton/ha droge stof (factor 3 hoger voor verse). Opbrengst in september = ± 2,5 à 3 
ton droge stof.

•  Tweede en derde jaar: 3 snedes, een begin juni, een in juli en een in september. 
Opbrengst juni = ± 5,5 ton/ha droge stof, in juli ± 4,5 ton/ha en in september 3,5 
ton/ha.
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Voor de eerste twee Vlaamse vogelakkers noteerden we de volgende opbrengsten:

Met vier snedes in 2018, het tweede jaar van de eerste Vlaamse vogelakkers, was de 
opbrengst aanzienlijk hoger dan in 2017, het opstartjaar. 2017 leverde namelijk maar 
twee snedes op, waarvan geen cijfers beschikbaar zijn; voor 2018 noteerden we +/- 3,9 
ton/ha droge stof tijdens de eerste snede in mei 2018, in juli 4,5 ton/ha droge stof 
tijdens de tweede snede, tijdens de derde snede 3,1 ton/ha droge stof in september en 
nog 0,6 ton/ha tijdens de vierde en laatste snede in oktober.  

De verwachting is dat tijdens het derde, vierde en vijfde jaar de opbrengst opnieuw wat 

zal dalen. 

Verwerking
Wikkelen

Luzerne kan, net zoals gras, gewikkeld 
worden. Hierbij moet men vooral aan-
dacht hebben voor de achterblijvende 
stoppel die veel harder en scherper is 
dan bij gras. Een extra wikkellaag is 
hierbij aangewezen, maar kan dus ook de 
kostprijs laten oplopen. Men kan overwe-
gen om de rollen ten velde te persen en 
achteraf op het bedrijf te wikkelen indien 
mogelijk.

Fig.10  gewikkelde luzerne op een reguliere 
akker.

Fig.11  de luzerne wordt in de kuil gestort © 
Studio Tropics

Inkuilen 

Na een korte periode op het veld kan 
de luzerne vers ingekuild worden. Deze 
moet hierbij wel goed afgedekt worden 
door een ander gewas zoals bijvoorbeeld 
(raai)gras of maïs.
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Fig.12  groenvoerdrogerij Oldambt.

Kunstmatig drogen

Luzerne kan, net zoals bijvoorbeeld 
gras, kunstmatig gedroogd worden. In 
Vlaanderen en Wallonië waren er vroeger 
enkele kleinere drogerijen, zoals bijvoor-
beeld in Oreye. Vandaag is er een kleine 
drogerij in Herselt. In Nederland droogt 
men op grotere schaal. In 2018 brachten 
we een bedrijfsbezoek aan drogerij Old-
ambt in Groningen (www.oldambt.nl).

Drogen op het veld
In de droge zomer van 2018 bleek het 
mogelijk om de luzerne te drogen op het 
veld. Na een droogperiode van ongeveer 
een week, werd deze vervolgens in vier-
kante balen geperst. In Frankrijk is deze 
techniek meer gangbaar. Het hooien van 
luzerne vereist iets meer voorzichtigheid 
wat betreft draai- en schudbewegin-
gen. Luzerne is hieraan gevoeliger dan 
bijvoorbeeld gras, aangezien de meest 
waardevolle delen van de plant, namelijk 
de blaadjes, relatief snel van de stengels 
vallen bij veel beweging na/tijdens de 
oogst.

Fig.13  Gedroogde luzerne in vierkante balen 
geperst © Shutterstock
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Fig.14  Werkgroep grauwe kiekendief toonde aan dat een mannetje grauwe kiekendief intensief 
gebruikt maakt van een vogelakker via zenderwerk. Rood is de positie van het mannetje op de 
dag van het maaien, oranje 1 dag erna en geel op dag 2 na het maaien. © Werkgroep grauwe 
kiekendief

Na twee jaar wetenschappelijk onderzoek in het kader van Plan Kiekendief, stelt men 
vast dat het aantal veldleeuweriken in de gebieden met vogelakkers significant geste-
gen is. Heel wat muizeneters maken bovendien gebruik van deze akkers. In de winter 
is het opvallend dat de luzernestroken bejaagd worden door blauwe reigers maar 
bijvoorbeeld ook steeds meer door grote zilverreigers. Torenvalken en buizerds zijn de 
usual suspects wanneer je monitort wat er zit. 

Vogelakkers voor akkervogels?
Gedurende de afgelopen twee jaar tekende een 30-tal landbouwers in de Leemstreek 
in op de aanleg van verschillende beheerovereenkomsten waarin het gewas luzerne 
opgenomen is. Er werd meer dan 100 ha vogelakker aangelegd. Van in het begin 
worden deze maatregelen opgevolgd wat betreft de ecologische waarde voor verschil-
lende soorten zoals veldleeuwerik, grauwe gors, patrijs, … Op basis van Nederlands 
onderzoek blijkt dat kiekendieven aangetrokken worden door de afwisseling van korte 
en lange stroken in een vogelakker. De lange stroken (graskruidenstroken) vormen 
een kraamkamer voor muizen. Door de luzerne kort te zetten, kunnen de kiekendi-
even ze hier makkelijker pakken. Door grauwe kiekendieven te volgen met behulp van 
zenders kan men mooi in kaart brengen hoe deze dieren een vogelakker gebruiken. 
Zie onderstaande figuur. De rode bolletjes duiden de locatie van een mannetje grauwe 
kiekendief aan op de dag van de oogst van de luzerne. De oranje duiden de locatie 
aan op 1 dag na de oogst en de gele op 2 dagen na de oogst.
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Fig.15  Aantal individuen waargenomen per soort tijdens de vier telrondes (komen overeen 
met de vier kleuren) voor de 23 meest waargenomen soorten. Voor vijf typische akkervogel-
soorten (rode kader) worden de resultaten verder in detail bekeken.

De definitieve resultaten van het onderzoek zullen bekend worden in 2021, wanneer 
het project af loopt. Voor het onderzoek zetten een tiental vrijwilligers zich samen met 
een professioneel onderzoeker in om op alle open plateaus in de Vlaamse Leemstreek 
akkervogels te tellen. Ze doen dit vier keer tijdens het broedseizoen. Daarnaast meet 
men ook de muizenactiviteit op de vogelakkers. Tussentijds ziet u in onderstaande 
figuur welke soorten in 2018 werden waargenomen in de Vlaamse Leemstreek.

Fig.16  Ook het aantal muizenholletjes op de 
vogelakkers wordt geteld. © Griet Nijs

Fig.17  Blauwe reiger met prooi.  
© Shutterstock
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Deze leidraad werd gemaakt binnen het Agnabio project: luzerne, een lokaal en ecologisch  
alternatief van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Het project kwam tot stand binnen de  
projectoproep als gezamenlijk initiatief van de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij en  

Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.  

Het werd gesubsidieerd door het  Agentschap voor Natuur en Bos.

LUZERNE
 EEN LOKAAL

EN ECOLOGISCH
ALTERNATIEF
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