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1. Veevoerproductie 
 
Uit onderzoek op Bonaire blijkt, dat het gras Brachiaria Mulato II goede productie geeft, 
snel groeit en goed te hooien is. Het is het meest geschikte veevoergewas om centraal 
te produceren met irrigatie.  
Zie foto op de voorpagina van de Mulato II in het proefveld op het terrein van LVV. 

2. Grassen voor ruwvoer 
 
In 2015 is POP Bonaire gestart met een pilot veevoerproductie. Op 2 ha zijn 
proefvelden aangelegd met olifantsgras (Pennisetum purpureum) en sucro sorghum
(Sorghum bicolor). Uit de proeven is gebleken dat met goede bemesting hoge 
producties gehaald kunnen worden.  
Olifantsgras en sucro sorghum werden gehakseld en op een hoop gelegd voor de 
boeren. Deze moeten het op dezelfde dag ophalen met een pick up. Het gehakselde 
voer kan dan nog 2 dagen aan de geiten worden gegeven. Daarna gaat het gehakselde
gras broeien en is het niet meer eetbaar. 
 
Er zijn ook proeven gedaan met het inkuilen van olifantsgras en sucro sorghum. Dit is 
toch een bewerkelijke vorm van het bewaren van veevoer. Ook zou de kuil steeds 

Hiermee wordt de kuil blootgesteld aan beluchting en bederft het voer door micro-
organismen en oxidatie. Ook het kuilvoer dat aan de kunukero gegeven wordt en 
meegenomen wordt is onderhevig aan dit bederf, het moet dus snel vervoerd en door 
de geiten gegeten worden. Kuilvoer meenemen voor 2 dagen, zoals met het 
gehakselde gras, is onrendabel omdat zowel het kuilvoer als het gehakselde gras voor 
85% uit water bestaat en men dus eigenlijk water aan het vervoeren is.  
 

Hakselen van Sucro Sorghum. 
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 (Versterken van de ruwvoerproductie voor vlees-

geiten op Bonaire, 2017) wordt geadviseerd over te gaan tot grassoorten die hooibaar 
zijn. Olifantsgras en sucro sorghum kunnen niet gehooid worden, daar deze te grof-
stengelig zijn. Introductie van en omschakeling naar een fijn-stengelig gras dat gehooid 
kan worden is noodzakelijk.  
 
Het Bonaireaanse klimaat is uitermate geschikt voor hooiwinning. Hooi is goed 
houdbaar, bevat weinig vocht en is bij persen tot hooipakjes niet volumineus. Dit is 
praktisch voor de centrale opslag en voor transport, opslag en gebruik ervan door de 

 die hooibaar zijn. Het kostte wat tijd, maar 
deze grasse  
 
Er is in 2018 een proef uitgevoerd met 
de 4 nieuwe grassen en het op 
Bonaire al bekende Buffelgras. 
Brachiaria Mulato II is het meest 
veelbelovend. Na een langzame start 
tot de eerste oogst hergroeit deze heel 
snel en is binnen 30 tot 40 dagen weer 
oogstbaar met een hoge productie. 
Goede tweede is Guinea Grass G2 
Panic, deze herstelt langzamer en 
heeft een lagere productie. De 
Rhodes Grass Mariner en Bermuda 
Grass Coast Cross groeien minder snel. Dit kunnen wel belangrijke grassen worden, 
daar ze enigszins zoutresistent zijn.  
Buffelgras groeit na inzaaien snel en is binnen 30 dagen te oogsten. De hergroei van 
Buffelgras is echter langzamer en de productie is laag. Daar de stengels te fijn zijn en 
snel gaan liggen, en het Buffelgras uistoelt, is het moeilijk te hooien. Een ander nadeel 
van Buffelgras is dat het snel in de bloei gaat. 
 
Bij de start hebben de grassen tijd nodig om zich te vestigen, dus onkruidbestrijding is 
in het begin cruciaal.  
 
Mulato II kan elke 30-40 dagen opnieuw geoogst worden. Bij een goede bemesting en 
voldoende water produceert het gras het hele jaar door. De productie van dit ruwvoer
ligt tussen de 25.000 en 35.000 kg DS/jaar/ha. 
 
Uitkomsten onderzoek 5 grassoorten: 
 
Gras Latijnse naam 1e oogst Opmerking
Brachiaria Mulatto II Brachiaria ruziziensis 60 d. 70 cm. hoog, bloeit niet
Guinea Grass G2 Panic Panicum maximum 47 d. 60 cm. hoog, vlak voor bloei
Rhodes Grass Mariner Chloris Gayana 60 d. 70 cm. hoog, bloeit na 80 dagen
Bermuda Grass Coast Cross Cynodon Dactylon 50 d. 50 cm. hoog, bloeit nog niet
Buffelgras Cenchrus ciliaris 30 d. 60 cm. hoog, vlak voor bloei

Luchtfoto proefveld LVV. 
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3. Bemesting 
 
Bij intensieve jaarronde productie van gras is de bemesting cruciaal. Er zal regelmatig 
bemest moeten worden om de productie op peil te houden. Het irrigatiewater van de 
AWZI is goed voor het grasland, want het bevat de drie belangrijkste meststoffen, 
namelijk stikstof, fosfaat en kalium. Voor de landbouw zou het aan te bevelen zijn dit 
gezuiverde water niet verder te zuiveren middels een derde trap. 
 
Er is ook dierlijke mest op Bonaire aanwezig, die nu nauwelijks benut wordt. Er wordt 
ongeveer 1200 ton kippenmest geproduceerd per jaar. Per ha kan men jaarlijks 10 ton 
kippenmest op het land brengen. 
 

Tabel jaarlijkse produktie van dierlijke mest op Bonaire 
 

diersoort aantal N 1) P2O5 K2O Na2O 
  kg/jaar 
legkippen ca. 30.000 15.000 22.400 10.800 2.400 
geiten 2) ca. 10.000   5.500   3.800   3.500 1.000 
ezels pm     

1) Grote N-verliezen tijdens open lucht opslag door NH3-vervluchtiging, uitspoeling met regenwater. 
N- -maaiveld ca.50%.   

2) Hoeveelheid geiten die in een koraal gehouden worden, waarbij de mest verzameld kan worden. 
 
Deze berekening van de jaarlijkse dierlijke mestproductie is gedaan aan de hand van 
de schattingen in onderstaande tabel. 
 

diersoort mest N 1) P2O5 K2O Na2O 
 kg/dier/jaar g/kg mest 
legkippen 40 12,5 18,7 9 2 
geiten 200 2) 5,5 3,8 3,5 1 

1) Grote N-verliezen tijdens open lucht opslag door NH3-vervluchtiging, uitspoeling met regenwater. N-
-maaiveld ca.50%.   

2) d bij de 
produktie van dierlijke mest.  
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4. Waterbehoefte grassen
 
Voor Bonaire wordt uitgegaan van een  (PET) van 
gemiddeld 1800 mm/jaar. Bij een spreiding van 300 mm/jaar is de PET maximaal 2.100
mm/jaar en minimaal 1.500 mm/jaar. 
 
Effectieve jaarlijkse neerslag in een droog jaar:   212,9 mm 
Effectieve jaarlijkse neerslag in een gemiddeld jaar:  421,0  mm 
Effectieve jaarlijkse neerslag in een nat jaar:   604,8  mm  
 
De irrigatiebehoefte voor de continue teelt van gras is PET verminderd met de 
effectieve neerslag uitgaande van ideale irrigatie waarbij (vrijwel) geen water verloren 
gaat.  
De berekende irrigatie behoefte voor continue grasteelt op Bonaire is:   

 In een gemiddeld jaar 1.800  421 = 1.379 mm/jaar 
 In een droog jaar 2.100  213 = 1.887 mm/jaar 
 In een nat jaar 1.500  605 = 895 mm/jaar 

 
Uit onderstaande Bonariaanse weergegevens is berekend: 
jaargemidelde irrigatiebehoefte 3,8 mm/dag. (1.400 mm/jaar); 
(1,0 mm/dag/ha = 10 m3/dag/ha). 
Dus uitgaande van 4 mm/dag is er een irrigatiebehoefte van 40 m3 water per dag per 
ha. 
 
Om jaarrond de optimale vochtvoorziening en optimale groei van het gras te realiseren 
is gecompliceerd door de grote verschillen in de dagelijkse waterbehoefte van het gras, 
gezien de variatie in het weer, per dag, per periode, per seizoen en per jaar. 
 
Bron: Openbaar Lichaam Bonaire, Beleidsvisie Landbouw Bonaire 2014-2019 
 

  

Eerste machinaal geproduceerde hooi van Bonaire. 


