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 De toekomst van de melkveehouderij is dat deze minder afhankelijk gaat zijn  
 van mondiale eiwitbronnen. Dit voor behoud of verbetering van de maat-
 schappelijke acceptatie, als basis voor een goede milieukwaliteit en leef-
 omgeving en versterking van het economisch perspectief. 

 Snelle Lente Rogge (SLR) maakt onderdeel uit van SEED2FEED en past in 
 combinatie met de teelt van tijdig rijpe maïs perfect binnen de toekomstvisie 
 van de grondgebonden melkveehouderij.

Snelle Lente Rogge is succesvol 
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 Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride rogge veredeling 
 van KWS. Hybride rogge onderscheidt zich ten opzichte van de traditionele 
 snijrogge door meer uitstoeling (meer stengels) per plant en een snellere lengte-
 groei in het vroege voorjaar. Dit resulteert in een duidelijke meeropbrengst in 
 drogestof en eiwit per hectare

 Maïs en Snelle Lente Rogge behalen samen de hoogste eiwitopbrengst per 
 hectare en daarmee meer dan gras (± 2.000 kg met maïs en hybride rogge t.o.v. 
 ± 1.600-1.800 kg met gras)

 Snelle Lente Rogge is in staat om zich direct na zaai, in de winter en in het 
 vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen en behaalt met 4.000-5.000 kg ds per 
 ha en 16-18% eiwit bij oogst in april een duidelijk hogere ds-opbrengst dan 
 gangbare snijrogge, triticale en Italiaans Raaigras

Voordelen van Snelle Lente Rogge 

 Met Snelle Lente Rogge is het, 
 samen met tijdig rijpe maïs, 
 mogelijk om op hetzelfde perceel 
 jaarrond eiwit en zetmeel te 
 produceren.

 Na de oogst van het tijdig rijpe 
 maïsras in september, wordt er 
 op hetzelfde perceel Snelle 
 Lente Rogge gezaaid.

 Snelle Lente Rogge, die speciaal 
 ontwikkeld is als voedergewas, 
 realiseert bij oogst in april hoge  
 ds- en eiwitopbrengsten.  
 Vervolgens kan het perceel direct 
 weer gebruikt worden voor de 
 teelt van maïs.

Werkwijze in de praktijk



Teelt  

Snelle Lente Rogge Traditionele snijrogge

 Zeker op bedrijven op droogtegevoelige zandgrond die in de zomer moeite 
 hebben om een voldoende hoge grasopbrengst te realiseren, geeft Snelle 
 Lente Rogge in april een goede start voor opbouw van de ruwvoervoorraad

 De Snelle Lente Rogge fungeert door zaai op ten laatste 1 oktober als vang-
 gewas van reststikstof en voorkomt daarmee nitraatuitspoeling

 Doordat het perceel jaarrond in gebruik is en de bodem bedekt blijft, is een 
 effectieve CO2-vastlegging een feit

 Risicospreiding dankzij twee teelten per jaar op hetzelfde perceel

 De wortel- en stoppelmassa van Snelle Lente Rogge bevordert de bodem-
 vruchtbaarheid
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 Zaai en stoppelbewerking in één werkgang door middel van een schijveneg of 
 triltandcultivator in combinatie met verkruimelrol(len) en aandrukrol of cambridge rol 

 Na zaai het zaaibed eventueel aanrollen om stoppel- en gronddelen in het te 
 oogsten gewas in het volgend voorjaar te voorkomen



 Ideale zaaitijdstip tussen 1 september 
 en 1 oktober (ook in verband met de 
 verplich ting van zaai van het vang-
 gewas op zand- en lössgrond in 
 Nederland)

 Zaaihoeveelheid: 200 zaden/m2 = 
 2 miljoen zaden/ha = 4 eenheden/ha

 Zaaidiepte: 2 –3 cm

 Herbicide gebruik niet noodzakelijk 

 Bemesting 

  Aanvullende stikstof-/zwavelgift in 
  het voorjaar 50 – 100 kg N/ha 
  (afhankelijk van bodemvoorraad), 
  in combinatie met 10 – 15 kg S/ha 

  Beste moment van de N/S-gift is 
  begin vegetatieve groei (uitstoeling, 
  bladvorming en stengelstrekking) 
  tussen de groeistadia (GS) 25 en 
  30 tot ten laatste 30 dagen voor 
  de oogst (tussen 15 februari en  
  1 maart)

 Groeiregulator en fungicide gebruik 
 niet noodzakelijk

 De enige echte Snelle Lente Rogge 
 wordt in de herkenbare oranje KWS-
 verpakking geleverd

 Als EAG-mengsel kan Snelle Lente 
 Rogge ook zeer goed gemengd en 
 geleverd worden met KWS Adrina 
 Italiaans Raaigras



 Het ideale oogstmoment is in april (groeistadium 37/39, vlagbladstadium), bij 
 een gewashoogte van ongeveer 70 cm

 Een drogingstijd is gewenst om een ds% van het te oogsten product van 
 minimaal 25% te bereiken. Het optimale ds% van het geoogste product ligt 
 op 30-35% 

 Gebruik bij voorkeur een maaier met kneuzer en breedafleg om het proces 
 van droging te versnellen

Oogst

Ideale oogstmoment eind april (GS 37-39)
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 De gewenste maaihoogte is 8 – 10 cm. Door deze maaihoogte aan te houden
 wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering 
 voorkomen 
  Weinig arbeidsgangen nodig door 2-stappen oogst (maaien met kneuzer 
  en hakselen)
  Het oprapen door de hakselaar kan met een gangbare gras pickup
  Voordelen: lagere contaminatie met gronddeeltjes, nauwelijks tot geen 
  opbrengstverlies

 Bodembewerking na de oogst van Snelle Lente Rogge en voor de zaai van 
 maïs
  Ploegen met vorenpakker of een bewerking met een schijveneg/
  triltandcultivator met verkruimelrol(len)
  Het gebruik van Glyphosaat is met deze bodembewerking niet nodig. 
  Hergroei is dan niet of nauwelijks aan de orde
  Belangrijk is het zo snel mogelijk na de oogst uitvoeren van een grond-
  bewerking om onnodig vochtverlies en daarmee uitdroging van het zaaibed 
  voor maïs te voorkomen.
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