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Voorwoord 

Jaarlijks komen er grote hoeveelheden maaisel vrij bij waterschappen. Diverse waterschap-

pen zoeken naar nuttige toepassingen voor dit maaisel. Waterschappen Aa en Maas, Bra-

bantse Delta, De Dommel en Limburg zien kansen om maaisel te gebruiken als verbetering 

van de bodemkwaliteit, wat meehelpt aan een robuuster watersysteem. Het verwerken van 

dit maaisel tot bokashi is hierbij een serieuze mogelijkheid. 

 

In dit rapport wordt gekeken wat de verschillen en mogelijke voordelen zijn van het bewer-

ken van maaisel tot bokashi. Hierbij is onderzoek gedaan om te kijken wat het effect is van 

verschillende toevoegmiddelen op het fermentatieproces, waarbij er producten van twee 

leveranciers zijn getest. De toevoegmiddelen bepalen namelijk voor een groot deel de kos-

ten. Daarnaast is er gekeken wat het effect van het fermenteren en de toevoegmiddelen is 

op de kiemkracht van onkruidzaden. Dit is een eerste verkenning naar de kwaliteit van de 

bokashi van verschillende leveranciers en een onderzoek naar het belang van specifieke 

toevoegmiddelen, met daarbij meenemend de kiemkracht van onkruidzaden. 

 

Dit project is medegefinancierd vanuit het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). De vier wa-

terschappen hebben samen met het Louis Bolk Instituut dit onderzoek opgezet. Het KTC 

Zegveld heeft de proef mede uitgevoerd. 
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1 Introductie 

Bij waterschappen komt jaarlijks veel maaisel vrij door onderhoud aan watergangen, water-

keringen, werkpaden en ecologische zones. Dit maaisel blijft op de kant liggen, wordt afgezet 

bij boeren met aangrenzende percelen of gaat naar een composteerbedrijf. Aan de verschil-

lende toepassing zitten voor- en nadelen. Op de kant zetten kost geen transport maar wan-

neer maaisel structureel op de kant wordt afgezet, kunnen oevers instabiel worden, onkruiden 

zich verspreiden en vindt er een concentratie van nutriënten plaats op de slootkant met kans 

op afspoeling naar de watergangen. Daarbij zijn grote hoeveelheden maaisel op een klein 

oppervlak een belemmering voor recreatie en het heeft geen fraai uiterlijk. Afzet in de regio 

of naar een composteerbedrijf kost transport- en verwerkingskosten.  

 

De ambitie van de waterschappen is om meer maaisel in de regio af te zetten. Door de Vrijstel-

lingregeling Plantenresten kunnen waterschappen maaisel afzetten bij lokale agrariërs (Geel, 

2005). Waterschap De Dommel doet dit middels de Kleine Kringloop Maaisel (Schilte, 2013). 

Waterschap Brabantse Delta zet het maaisel af in de boomkweeksector. Een voorbeeld hier-

van is het project VICOE (Groeibalans, sd). Waterschappen Aa en Maas en Limburg zien ook 

kans om meer maaisel lokaal af te gaan zetten en te benutten als bodemverbeteraar. 

 

Omdat maaisel onbewerkt afzetten naar agrariërs niet altijd wordt gewaardeerd, wordt in 

dit rapport gekeken of er meerwaarde zit in het verwerken van maaisel tot bokashi. Daarbij 

zijn de volgende vragen gesteld:  

 

Hoofdvraag: “Is er een effect van de toevoegmiddelen op het fermentatieproces?” 

 

Deelvragen: 

1. Zijn er verschillen in bokashi tussen leveranciers van toevoegmiddelen? 

2. Blijven zaden (in dit geval luzerne) kiemkrachtig in bokashi? 
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2 Enkele achtergronden 

 Voor en nadelen maaisel 

Er zijn een aantal voordelen van het gebruik van maaisel in de landbouw. Maaisel bestaat 

voor een deel uit organische stof en draagt dus bij aan het verhogen van het organische 

stofgehalte specifiek en het verbeteren van de bodemkwaliteit in het algemeen. Ook heeft 

maaisel een bemestende waarde, deze wisselt voor sloot- en bermmaaisel tussen de 3-12 

kg N per kilo droge stof (Spijker, et al., 2004). De werkingscoëfficiënt van de stikstof ligt voor 

bermmaaisel tussen de 10-15% en 25-40% voor slootmaaisel (Spijker & Ehlert, 2004). Het is een 

veelal goedkoop product om aan te wenden en te gebruiken door agrariërs. Tenslotte is 

het gebruik van onbewerkt maaisel als bodemverbeteraar toegestaan binnen de huidige 

regels van de Vrijstellingsregelingen plantenresten (Staatssecretaris van Inrastructuur en 

Waterstaat, 2018).  

 

Als nadeel wordt vaak genoemd dat tijdens het tussentijds opslaan van het maaisel bio-

massa en nutriënten verloren kunnen gaan. Verder is er een verhoogt risico op het ontstaan 

van ongewenste plantengroei door het gevolg van kiemende onkruidzaden. Tijdens een 

studie op acht verschillende locaties is maaisel onderzocht op onkruidkieming. Hier bleek 

het aantal kiemkrachtige zaden per kilo organische stof veel hoger te liggen van de grens-

waarde van 25 kiemkrachtige zaden (Spijker, et al., 2004). Dit kan de kans op extra chemi-

sche onkruidbestrijding verhogen, afhankelijk op welke gewassen het wordt toegepast. 

 Verwerking maaisel als bokashi 

Er zijn over het algemeen twee bewerkingen mogelijk die geschikt zijn om maaisel bruikbaar 

te maken als bodemverbeteraar in de landbouw. Dit zijn het composteren van maaisel (zie 

kader) en het omvormen van maaisel tot bokashi, waar hier verder op wordt ingegaan. On-

derstaand de uitleg van bokashi zoals vermeld bij de leveranciers van de toevoegmidde-

len. Dit zijn echter hypotheses die nog niet zijn bewezen.  

 

Volgens de leveranciers van toevoegmiddelen voor het maken van bokashi wordt het vol-

gende vermeld over wat bokashi is en hoe het werkt (Bron: Bij de Oorsprong en Agriton).  

Bokashi betekent “Goed gefermenteerd organisch materiaal”, dit is te vergelijken met het 

inkuilen van gras. Doormiddel van fermentatie in combinatie met het toevoegen van effec-

tieve micro-organisme (EM), kalk en/of kleimineralen, wordt het product zonder zuurstof ge-

fermenteerd. Tijdens de fermentatie blijft de temperatuur onder de 40 °C en stabiliseert de 

pH rond de 6 (Janmaat, 2015). Het organisch materiaal wordt als het waren voor-verteerd 

door het fermentatieproces waardoor het mogelijk gemakkelijker beschikbaar is als voeding 

voor het bodemleven .  
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Tijdens het aanleggen van een bokashi kuil worden er verschillende toevoegmiddelen ge-

bruikt. De eerste is er een mengsel van verschillende effectieve micro-organisme (EM) welke 

het materiaal fermenteren en mogelijk de ruwe celstof afbreken waardoor deze beter be-

nutbaar zijn voor het bodemleven en beter strooibaar voor de agrariër. Verder wordt er een 

kalkproduct toegevoegd om de pH van de kuil op een hoger niveau te stabiliseren. De sta-

bilisatie zal ongeveer plaatsvinden bij een pH van 6. Hierdoor kunnen de micro-organisme 

langer blijven leven en zo meer ruwe celstof afbreken. Tenslotte worden er kleimineralen 

toegevoegd om nutriënten te binden waardoor er minder uitspoeling is van nutriënten van 

onder andere perssappen. In een periode van 8-12 weken fermenteren is het product klaar 

voor gebruik. 

Compost 

Door de aanwezigheid van zuurstof wordt het organisch materiaal op een ge-

controleerde manier omgezet. Hierbij wordt er veel zuurstof gebruikt waarbij er 

als restproduct koolstofdioxide, water en warmte wordt geproduceerd. Het is 

een intensief proces waarbij het organisch materiaal meerdere malen moet wor-

den omzet om er voldoende zuurstof bij te laten. Door de warmteproductie 

(rond 65 °C) worden alle onkruidzaden gedood. De massa en volume, onder an-

dere organische stof, van de composthoop neemt gedurende het proces sterk 

af met een reductie van 40-50% (Janmaat, 2015)(Cuijpers & Janmaat, 2014). Uit-

eindelijk ontstaat er een stabiel humusrijk product dat een hoog percentage ef-

fectieve organische stof bevat (na één jaar is er nog 90% van de organische stof 

aanwezig)(Inagro, 2011) (Haan & Geel).   

 

Het maken van goede compost kost veel tijd en vakmanschap. De hoop moet 

geregeld omgezet worden om het composteer proces zo optimaal mogelijk te 

laten verlopen. Het is gebleken dat dit bij boeren er vaak bij in schiet met als re-

sultaat een slecht eindproduct. 

 

 Fermentatie en onkruidzaden 

Gras- en maiskuilen zijn ook fermentatie processen. Hierbij wordt dit proces gebruikt om te 

conserveren. Het is daarbij van groot belang dat onkruidzaden die met het gras of mais wor-

den opgebracht hun kiemkracht verliezen tijdens het fermentatie proces. Het droge stof ge-

halte van de gras- of maiskuil heeft een direct verband met de pH (Boer den & Bakker, 2005). 

Hoe natter de kuil is hoe lager de pH zal zijn voor een goede conservering (zie Figuur 1). In 

proeven met ridderzuring in graskuilen is gebleken dat natte graskuilen met een droge stof 

percentage van rond de 20% de snelste daling laten zien in kiemkracht (zie Figuur 2) (Fehér-
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Kodde, 2004; Potsch, 2005). In deze proeven was er nog 4% kieming na 6 weken en 0% kie-

ming na 8 weken. Bij een droge kuil bleef de kiemkracht van de ridderzuring zelfs na 8 weken 

nog boven de 80% (Pötsch, 2005). Natte kuilen hebben dus een lagere pH en een snelle kiem-

kracht daling met na 8 weken 0% kieming voor ridderzuring. Ook tijdens een kiemingsproef 

met verschillende onkruidzaden in een maiskuil is de pH op twee verschillende plaatsen ge-

meten. Op de eerste plek bedroeg de gemiddelde pH 4,23 op de tweede plek 3,76. Bij de 

hogere pH was er na 12 weken nog kieming van 5 van de 6 onkruiden in een range van 2 tot 

79%. Bij de lage pH was er nog maar 1 soort die kiemde na 12 weken, deze had nog steeds 

een kiempercentage van 78%. Dit kiemende zaad betrof fluweelblad, een exoot die in Ne-

derland nauwelijks voorkomt. Hier kan duidelijk uit worden geconcludeerd dat de pH invloed 

heeft op de kieming van onkruidzaden (Schokker, 1988). Zuurtegraad en vocht lijken daar-

mee een belangrijk factor om de kiemkracht van onkruidzaden te reduceren. Bij bokashi wor-

den juist kleimineralen toegevoegd om de pH te verhogen en kunnen hierdoor mogelijk de 

reductie van kiemkracht door het fermentatieproces verminderen.  

 

Figuur 1. Droge stof gehalte van graskuilen uitgezet tegen de pH in de periode 1999-2003 (Boer den & 

Bakker, 2005) 

 

Figuur 2.Afname van kiemkracht van ridderzuring in graskuilen met een verschillende droge stof per-

centage (Pötsch, 2005) 
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3 Materiaal & Methode 

 Proefopzet 

Er is gekozen voor een proefopzet met de volgende behandelingen:  

1. Controle zonder toevoegingen; 

2. Toevoeging met enkel EM; 

3. Toevoeging met enkel mineralen; 

4. Toevoeging van zowel EM als mineralen.  

Voor deze opzet zijn toevoegmiddelen van twee verschillende leveranciers gebruikt. Deze 

verschillende behandelingen zijn in vijfvoud aangelegd. Uiteindelijk is er nog een extra be-

handeling aan toegevoegd, deze behandeling betrof maaisels zonder toevoegmiddelen 

maar hier was het maaisel fijn gehakseld op een lengte van 5-10cm.  

 Proefbeschrijving 

Het uitgangsmaaisel is aangeleverd door Waterschap de Dommel zijnde een representa-

tieve partij beschikbaar als maaisel bij het waterschap. Bij aankomst is het maaisel verkleint 

met een kuilvoersnijder tot 10-15cm. Per behandeling is het maaisel met de toevoegmidde-

len met de hand gemengd. In tabel 1 zijn de verschillende behandelingen met de leveran-

cier, toevoegmiddelen en hoeveelheden weergegeven. Om het effect van de behande-

ling op kiemkracht van zaden te meten zijn aan elke behandeling luzernezaden toege-

voegd om de afname van kiemkracht te testen. Het product is vervolgens ingekuild in 

ronde vaten welke luchtdicht zijn afgesloten met een verzwaarde deksel. Aan elk vat zijn 

flessen bevestigd om de eventuele perssappen op te vangen. Zie foto 1 voor een overzicht 

van de proefopstelling. Als nulmeting zijn er van elke behandeling monsters genomen en 

geanalyseerd op: droge stof gehalte, pH, boterzuur, azijnzuur, melkzuur, alcohol, NH3 frac-

tie, ruw as, verteerbaarheid, ruw eiwit, ruwe celstof, suiker, NDF, ADL en ADF, via nat chemi-

sche bepalingen bij Eurofins.  

 

Foto 1. Proefopstelling met vaten inclusief perssap opvang 
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De proef is ingezet op 4 december 2018 en geplaatst in een licht verwarmde schuur op het 

Kennis Transfer Centrum Zegveld. Hier is de temperatuur constant gehouden op10C°. De va-

ten zijn 13 weken later op 12 maart 2019, geopend. De volgende metingen zijn gedaan: het 

product is gewogen, de perssappen gemeten, gewasmonsters genomen en de zakjes lu-

zerne verzameld voor verdere analyse op het lab. De gewasmonsters zijn ingestuurd naar 

het laboratorium van Eurofins. Daar zijn de volgende nat chemische analyses uitgevoerd: 

droge stof gehalte, pH, boterzuur, azijnzuur, melkzuur, alcohol, NH3 fractie, ruw as, ruw eiwit, 

ruwe celstof, suiker, NDF, ADL en ADL. De luzernezaden zijn geteld en gecontroleerd of ze 

nog intact of herkenbaar waren. De zaden zijn daarna ingezet in een kiemtest, hier zijn de 

zaden na 13 en 20 dagen beoordeeld op het aantal gekiemde zaden. De kiemtest is uitge-

voerd door het laboratorium van het Louis Bolk Instituut.  

Tabel 1. Verschillende behandelingen vatenproef bokashi 

Behandeling Leverancier Toevoegmiddel Toegevoegd 

per 1000 liter  EM Mineralen 

1. Controle Controle - - - 

 Gehakseld - - - 

2. EM Agriton Microferm - 2 liter 

 Bij de Oorsprong BB bodem - 1 liter 

 eMB starter - 0,1 liter 

3. Mineralen Agriton - 

- 

Ostrea 12 kg 

 Edasil 12 kg 

 Bij de Oorsprong - Oergesteentemeel 10 kg 

4. EM+Mineralen Agriton Microferm 

- 

Ostrea 2 liter 12 kg 

 Edasil - 12 kg 

 Bij de Oorsprong BB bodem Oergesteentemeel 

- 

1 liter 10 kg 

 eMB starter 0,1 liter - 
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4 Resultaten  

 Droge stof percentage  

Het droge stof (DS) percentage van het uitgangsmateriaal was gemiddeld 18,4 % met een 

range van 17,16% tot en met 18,3,6%. Het droge stof percentage is tijdens het proces van 

fermentatie met maximaal 1,7% veranderd (zie Figuur 3). Het is significant gestegen door de 

toevoeging van de mineralen ten opzichte van de controle en EM behandelingen 

(P=0.008). Tussen de leveranciers is geen verschil gevonden, tussen de behandelingen van 

Agriton en de controle behandeling is wel een significant verschil gevonden (P=0.011).  

 

 Figuur 3. Droge stof percentage verandering voor en na inkuilen per behandeling.  

 Ruw as 

De behandelingen waarbij mineralen zijn toegevoegd lieten een significante stijging van 

het ruw asgehalte zien (P=<0.001) (zie Figuur 4). Het gehalte was niet significant verschilend 

tussen de controle behandeling en de EM behandeling (zie Figuur 4). Tussen de beide leve-

ranciers zat geen verschil, wel was er een significant verschil van de twee leveranciers met 

de controle behandeling (P=<0.001). 

 

 

Figuur 4. Ruw as verandering voor en na inkuilen per behandeling.   
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Uitleg figuren en significantie 

In een figuur staan boven de balken letters. Deze letters laten zien tussen welke 

behandelingen een significant verschil is gevonden. Wanneer de letters van el-

kaar verschillen is er tussen twee behandelingen een statistisch significant verschil 

waargenomen. Wanneer de letters overeenkomen dan zijn hier geen signifi-

cante verschillen gevonden.  

 Perssappen  

Uit de resultaten is gebleken dat door toevoeging van EM er meer perssappen vrijkomen, 

echter de spreiding was zo groot dat deze verschillen niet significant waren (P=0.190)(zie Fi-

guur 5). Er was ook geen significant verschil tussen beide leveranciers (P=0.223).  

 

Figuur 5.  Hoeveelheid perssap (in ml)per behandeling na inkuilen.   

 Fermentatie  

In alle behandelingen is nauwelijks melkzuur en azijnzuur aangetroffen. Wel was er boter-

zuur aanwezig maar dit was bij alle behandelingen gelijk (P=0.471). Gekeken naar de be-

handelingen van de verschillende leveranciers, is er bij De Oorsprong significant meer bo-

terzuur aangetroffen dan in de controle behandeling maar was er geen verschil met de 

behandlingen van Agriton (P=0.05) (zie Figuur 6).  

 

Figuur 6. Hoeveelheid boterzuur in g /kg droge stof per leverancier.   



 

14 Hergebruik van organisch restmateriaal - Bokashi nader bekeken 

  pH 

De pH van de verschilllende behandelingen varieerde tussen 7,03 en 8,03. Er zijn geen signifi-

canten verschillen gevonden tussen de verschillende behandelingen (zie Figuur 7)(P=0.136). 

Wanneer de pH wordt vegeleken tussen de verschillende leveranciers is er wel een verschil 

gevonden tussen de behandelingen van De Oorsprong en de controle groep (P=0.005). Er 

was een negatieve correlatie tussen het boterzuurgehalte en de pH.  

 
Figuur 7. pH na inkuilen per behandeling.  

 Ruw eiwit 

Het ruw eiwit gehalte van het uitgangsmateriaal was gemiddeld 86 g/kg DS, met een range 

van 76 tot en met 97 g/kg ds. Bij alle behandelingen is het ruw eiwit afgenomen behalve bij 

de controle behandeling (zie Figuur 8). De behandlingen met EM toevoeging had signifi-

cant een hogere afname dan de controle behandeling, de behandelingen met alleen EM 

toevoeging hadden een sterkere afname dan de behandelingen met alleen mineralen. Er 

was geen verschil tussen de controle behandeling en de behandelingen met alleen minera-

len. (P= <0.001). Tussen de leveranciers is geen verschil gevonden. De behandelingen van 

Agriton en de controle behandeling waren wel significant verschillend (P=0.013).  

 

 

Figuur 8. Ruw eiwit verandering voor en na inkuilen per behandeling.   
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 C/N ratio 

Het uitgangsmateriaal had een C/N ratio van gemiddeld 30 eenheden koolstof tegen 1 

eenheid stikstof. De C/N ratio is gedaald  bij de behandeling met alleen mineralen en is ge-

stegen bij de overige behandelingen. De behandelingen met enkel EM hadden een signifi-

cant hoger C/N ratio ten opzichte van de overige behandelingen (P=<0.001) (zie Figuur 9). 

Er is geen verschil gevonden tussen de verschillende leveranciers.  

 

Figuur 9. Ratio koolstof/stikstof verandering voor en na inkuilen per behandeling.   

 Verteerbaarheid 

De verteerbaarheid of te wel de VCOS van het uitgangsmateriaal was gemiddeld 32,7% 

met een range van 30,3% tot en met 34,6%. Bij alle behandelingen is de VCOS gedaald en is 

mogelijk de makkelijk afbreekbare organisch stof afgebroken/gebruikt voor fermantatie. De 

behandelingen met mineralen lieten een kleinere daling zien in verteerbaarheid. Er was een 

significant verschil tussen de behandelingen met mineralen en de behandeling met EM 

(P=<0.001). Tussen de leveranciers is geen verschil gevonden (P=0.288).  

 

  

Figuur 10. Verandering in verteerbaarheid voor en na inkuilen per behandeling.   

 Ruwe celstof 

De ruwe celstof steeg bij de controle- en de enkel EM behandeling en daalde bij de be-

handlingen met mineralen (zie Figuur 11). De controle behandeling samen met de EM be-

handelingen zijn significant verschillend van de behandelingen met mineralen (P=<0.001). 
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Tussen de controle behandeling en de behandelingen van Agriton en De Oorsprong is het 

verschil significant (P=0.002). Tussen de leveranciers is geen verschil gevonden.  

 

Figuur 11. Ruwe celstof verandering voor en na inkuilen per behandeling.   

 ADL (Lignine) 

De hoeveelheid lignine in het uitgangsmateriaal was gemiddeld 91 g/kg droge stof met een 

range van 75 tot 121 g/kg droge stof. Bij alle behandelingen is het ligninegehalte gestegen. 

Tussen de behandelingen heeft dit niet tot significante verschillen geleid (P=0.110) (zie Figuur 

12).   

 

Figuur 12. Ligninegehalte verandering voor en na inkuilen per behandeling. 

 ADF (Cellulose en Lignine) 

De hoeveelheid cellulose en lignine in het uitgangsmateriaal was gemiddeld 409 met een 

range van 380 tot 427 g/kg droge stof. De controle behandeling is gestegen terwijl, de be-

handelingen met EM, mineralen en EM+mineralen zijn gedaald (zie Figuur 13). Tussen de be-

handelingen met mineralen was geen verschil. Behandelingen met mineralen verschillden 

significant met de behandeling met alleen EM en de controle behandeling. Ook was het 

verschil significant tussen de behandeling met alleen EM en de de controle behandeling 

(P=<0.001). Tussen de beide leveranciers is geen significant verschil gevonden (P=0.559).  
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Figuur 13. ADF verandering voor en na inkuilen per behandeling. 

 NDF (Hemicellulose, Cellulose en Lignine) 

De hoeveelheid NDF in het uitgangsmateriaal was gemiddeld 660 met een range van 617 tot 

695 g/kg droge stof. Er was geen verschil tussen de behandelingen met mineralen (EM+mine-

ralen en mineralen) (zie Figuur 14). Tussen de controle behandeling en de behandelingen 

met alleen EM is  ook geen verschil geconstateerd. Tussen deze beide groepen is wel een sig-

nificant verschil waargenomen (P=<0.001). Tussen beide leveranciers was geen significant ver-

schil (P=0.311). 

 

 

Figuur 14.  NDF verandering voor en na inkuilen per behandeling. 

 Kiemtest luzerne 

Het percentage nog kiemkrachtige zaden was over het algemeen laag. Er waren geen sig-

nificante verschillen tussen de verschillende behandelingen (P=0.238) of de verschillende 

leveranciers (P=0.114) (zie Figuur 15 en 16).  

 

Figuur 15. en 16. Percentage gekiemde luzernezaden uit aantal herkenbare zaden.  
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5 Discussie 

 Droge stof percentage 

Het droge stof percentage in de behandelingen met mineralen was na inkuilen significant 

hoger. Dit is logisch omdat de nulmetingen zijn gedaan aan alleen het maaisel, zonder het 

desbetreffende toevoegmiddel. De mineralen die zijn toegevoegd zijn droger en hebben 

het droge stof percentage na inkuilen verhoogd. Bij het vers maaisel in de proefvaten is bij 

Agriton 12 kg Ostrea en 12 kg Edasil per 1000 liter toegevoegd, en bij de Oorsprong 10 kg 

Oergesteentemeel per 1000 liter. Dit verklaart ook dat tussen de leveranciers niet direct een 

significant verschil is gemeten maar  wel tussen Agriton en de controle behandeling, omdat 

bij Agriton meer dan 2 maal de hoeveelheid mineralen is toegevoegd.  

 Ruw as gehalte 

Het ruw as gehalte zijn alle anorganische inhoudsstoffen die in een product zitten. Denk hier-

bij aan mineralen en zand. In de behandelingen met mineralen en EM+mineralen is duidelijk 

te zien dat het ruw as steeg na de toevoeging van de mineralen, wat heel verklaarbaar is 

omdat er bij de behandeling van Agriton 2 maal de hoeveelheid aan mineralen is toege-

voegd in vergelijking met De Oorsprong. 

 Perssappen 

Bij graskuilen komen vaak perssappen vrij bij een droge stof percentage lager dan 30%. 

Naast aanhangend vocht wordt de hoeveelheid perssap beïnvloed door de druk van de 

kuil en mogelijk vocht wat vrijkomt uit de cellen door het fermentatieproces. Er zijn weliswaar 

geen significante verschillen in perssappen tussen de behandelingen gemeten maar er lijkt 

een relatie met het vocht wat is toegevoegd bij het gebruik van EM (hoger vochtgehalte) 

en de absorptie van vocht door de toegevoegde mineralen (lager vochtgehalte).  

 Fermentatie 

Voor een goede conservering van een graskuil is het wenselijk om melkzuur en azijnzuur vor-

ming te hebben. Boterzuur is voor een graskuil niet wenselijk. Bij bokashi maken gaat het 

naast conservering over de fermentatie. Na inkuilen zat er in de monsters nagenoeg geen 

melkzuur en azijnzuur, maar wel boterzuur. Vanuit puur een inkuilproces van een graskuil ge-

keken lijkt de fermentatie niet optimaal verlopen. Dit kan liggen aan het relatief lage droge 

stofpercentage van het materiaal, de inhoudsstoffen (bijvoorbeeld te weinig suiker) van het 

startmateriaal en/of de temperatuur tijdens de fermentatie. Als norm voor graskuilen wordt 

een grens aangehouden van maximaal 3 g boterzuur per kg droge stof. In de proefvaten 

varieerde dit tussen 0,9 en 16,4 g per kg droge stof. In absolute termen zaten alle behande-

lingen met EM, mineralen, EM+mineralen gemiddeld boven de 3 g boterzuur.  Hoewel niet 
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significant verschillend is het opmerkelijk dat de controle behandeling nauwelijks boterzuur 

heeft gevormd. Mogelijk creëren de mineralen omstandigheden waar boterzuurfermentatie 

meer kans heeft en/of komen er met de mineralen en EM behandelingen ook boterzuur 

bacteriën mee. Tussen beide leveranciers is geen verschil in boterzuurgehalte aangetroffen 

wel is er een significant verschil tussen de behandelingen van De Oorsprong met de con-

trole behandeling. 

 pH 

De pH waarden waren hoog maar dit was ook het geval in de controle behandeling. Bij de 

controle behandeling zou op basis van het droge stofgehalte een pH van 4-5 verwacht 

worden, en bij de behandelingen met toevoegingen van EM+mineralen op basis van de li-

teratuur een pH van 6 (Janmaat, 2015). De pH van alle behandelingen lagen boven de 7 

wat ook suggereert dat het fermentatieproces niet optimaal is verlopen. Er is geen verband 

gevonden tussen het toevoegen van de (klei)mineralen en de pH. Wel was er een nega-

tieve correlatie tussen het boterzuurgehalte en de pH. Dit is ook in het patroon van de be-

handelingen in Figuur 6 en Figuur 7 te zien; bij een hoger boterzuurgehalte is de pH lager. 

 Ruw eiwit 

Na het fermentatieproces is het ruw eiwitgehalte van het maaisel gedaald in de behande-

lingen met toevoegmiddelen. Bij de behandelingen met mineralen is dit te verklaren door 

de toevoeging van mineralen en het verdunningseffect. Bij de Oorsprong waren dit minder 

mineralen dan bij Agriton en daar is de afname dan ook minder. Interessant is dat toevoe-

gen van enkel EM heeft geleid tot een verdere daling van het ruw eiwit. Mogelijk wordt er 

door EM ruw eiwit afgebroken. In graskuilen wordt dit dan vaak omgezet in ammoniak, deze 

correlatie is hier niet aangetroffen. 

 C/N ratio 

De C/N ratio is het ratio tussen het organische stof/koolstofgehalte en het ruw eiwit/stikstof-

gehalte. De C/N ratio is significant gestegen in de EM behandelingen ten opzichte van alle 

andere behandlingen. Dit kan verklaard worden door de verlaging van het ruw eiwitge-

halte/N-gehalte in deze behandelingen en bevestigd nogmaals het effect van toevoeging 

van enkel EM op de afbraak van ruw eiwit. In de behandelingen van EM+mineralen vond er 

echter geen stijging van het C/N ratio plaats. In de mineralen zit ook een kleine hoeveelheid 

stikstof, dit zou gedeeltelijk het neutraal/dalende effect van de C/N kunnen verklaren. Mo-

gelijk creëren de mineralen ook een milieu waarbij minder eiwitafbraak door EM plaats 

vindt. Aangezien het een ratio is speelt de verdunning door mineralen hier geen rol.  
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 Verteerbaarheid 

De verteerbaarheid van de organische stof in de verschillende behandelingen is afgeno-

men maar nam meer af bij de controle en EM behandelingen dan de bij de behandeling 

met mineralen en EM+mineralen. Het lijkt erop dat er bij de controle en EM behandelingen 

de makkelijk verteerbare organische stof meer is afgebroken dan bij de behandelingen met 

mineralen en EM+mineralen. 

 Ruwe celstof, NDF, ADF en ADL 

De figuren van ADF en NDF in hoofdstuk 4 laten samen met de “ruwe celstof” hetzelfde pa-

troon zien. In de controle namen de waarde toe, bij de EM toevoegingen bleven de 

waarde plus minus gelijk en bij de behandelingen met mineralen en EM+mineralen namen 

de waarde af. Dit laatste wordt gedeeltelijk verklaard door het verdunningseffect van de 

mineralen. Er lijkt echter een tendens dat bij de controle meer makkelijk afbreekbare koolhy-

draten worden afgebroken en bij de behandelingen met mineralen en EM+mineralen meer 

cellulose en hemicellulose. Dit zou mogelijk verklaren waarom de verteerbaarheid van de 

organische stof bij de behandelingen met mineralen en EM+mineralen minder afneemt dan 

bij de controle. Dit is ook wat de leveranciers aangeven zijnde het effect van de combina-

tie van EM+mineralen. Bij alle behandelingen neemt echter de ADL toe, zelfs met het ver-

dunningseffect van de behandelingen met Mineralen en EM+mineralen. Dus de concentra-

tie van ADL neemt toe. 

 Kiemtest luzerne 

Het percentage gekiemde luzernezaden lag voor alle behandelingen gelijk, er waren geen 

significante verschillen. Er was geen significant verschil tussen beide leveranciers. Opmerke-

lijk is wel dat de spreiding van gekiemde zaden bij de behandelingen van De Oorsprong erg 

klein is en dat het percentage gekiemde zaden daar ook het laagste is.
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6 Conclusies 

Met dit uitgangsmateriaal bij deze temperatuur komen we tot de volgende conclusies: 

 

Fermentatie 

 Met het gebruikte uitgangsmateriaal bij een achtergrondtemperatuur van plus mi-

nus 10 ºC lijkt er enkel een boterzuurfermentatie plaatsgevonden te hebben. Bij alle 

behandelingen is nauwelijks melkzuur en azijnzuur aangetroffen.  

 Het boterzuurgehalte was negatief gecorreleerd met de pH, ondanks mogelijke buf-

fering van de behandelingen met mineralen (mineralen en EM+mineralen). 

 De verschillen in boterzuurgehalte en pH waren weliswaar niet significant verschil-

lend tussen de behandelingen maar lieten eenzelfde patroon zien: hoger boterzuur-

gehalte bij de behandelingen EM, mineralen en EM+mineralen dan controle, en la-

gere pH. 

 Er was geen effect van toevoeging van mineralen op de pH. 

 

Ruw eiwitgehalte en C/N ratio  

 De behandeling met enkel toevoeging van EM laat de sterkste afname zien van het 

ruweiwitgehalte. Dit wordt bevestigd wordt door een toename van het C/N ratio bij 

dezelfde behandeling. 

 

Verteerbaarheid, ruwe celstof  

 De verteerbaarheid daalt bij alle behandelingen maar meer bij de controle en de 

behandeling met EM dan bij de behandelingen met mineralen en EM+mineralen.  

 Er lijkt een tendens dat bij de controle behandeling meer makkelijk afbreekbare 

koolhydraten worden afgebroken en bij de behandelingen met mineralen en 

EM+mineralen meer cellulose en hemicellulose. Dit zou mogelijk verklaren waarom 

de verteerbaarheid van de organische stof bij de behandelingen met Mineralen en 

EM+mineralen minder afneemt dan bij de controle 

 

Gekiemde luzernezaden 

 Er zijn geen statistische verschillen gevonden tussen de behandelingen en leveran-

ciers op het percentage gekiemde luzernezaden. 

 

Vervolgonderzoek 

 Uitgangsmateriaal en omstandigheden van fermentatie (o.a. temperatuur) lijken 

belangrijker dan tot dusver aangenomen (fermentatie met bokashi kan niet met al 

het uitgangsmateriaal onder alle omstandigheden) en moeten belangrijker focus 

hebben van onderzoek. 
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 Om verdunning door toevoegingen makkelijker te kunnen meenemen in onderzoek 

dienen nulmetingen aan materiaal te worden gedaan na toevoeging. Dit vergt 

meer analysekosten maar komt de interpretatie ten goede. 

 

Hoofdvraag: “Is er een effect van toevoegmiddelen op het fermentatieproces?” 

Ja, er zijn aanwijzingen dat de toevoegmiddelen invloed hebben op het fermentatieproces. 

Met name is er een effect gevonden van enkel EM op een verhoogde eiwitafbraak en ver-

sterkt afname van verteerbaarheid. Toevoeging van mineralen laat een lagere afname van 

de verteerbaarheid en er lijkt een tendens dat er met mineralen meer cellulose en hemicel-

lulose wordt afgebroken. Toevoeging van mineralen laat geen effect zien op pH onder 

deze omstandigheden. 

  

Deelvragen: 

1. Zijn er verschillen in bokashi tussen leveranciers van toevoegmiddelen? 

Er is bij geen enkele behandeling een significant verschil gevonden tussen beide le-

veranciers.   

2. Zijn luzernezaden kiemkrachtig in bokashi? 

Er is geen significant verschil gevonden tussen de kiemkrachtige zaden in de con-

trole en de behandelingen met toevoegmiddelen. Ook tussen de beide leveran-

ciers is geen significant verschil gevonden.  
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