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AARGRASSEN. (1-4)
(Bloempakjesongesteeld ofopzeer
korte,onvertaktesteeltjes)
1.Loliumperenne (Lp)»Engelsraai.
Morphologisch.
Bloempakjesmeest8-10bloemig,metdesmallekantnaardeaarspilgekeerd (lgro)r),deaardusafgeplat (Agro).
Allezij-bloempakjesmet1kelkkafje (Agro),hetbovenstemet2.
Kroonkafjesongenaaid (Lm);aarspilglad(Lm).
Jongebladgevouwen"(Lm),"ribbenenoortjesaanwezig;tongetje
derjongespruiten1-2mm,doorschijnend,dichtvallend.Spruitenaandevoetvaakfraairood (Cy).Bladachterzijdemetsterkeglans.
Oecologisch.
Echtweidegras.Voorkeurvoornormaalvochthoudendegrond (zavel,
klei!),vooreenmatigetotgoedeP-toestand,eengoedeK-toestandeneenzwakzuretotbijnaneutralebodem.Resistenttegen
zout.
Naarderelatieve opbrengstvermeerdering gerekendisdesoort
matigP-,matigGa-,enzwak1-minnend.
Landbouwkundig.
Erzijn2typen:weidetypeenhooitype (vooraanlegvanblijvend
grasland:wt,vooraanlegvankunstweiden,alnaarhetgebruik:
wtofht).
Nietzeerwinterhard;erisgrootverschiltussendeverschillenderassen.Hetiszeergewildalsvoedselvoorhetveeenhetwt
zeergoedzodevormend»Hoogstewaarderingscijfer,evenwelniet
strevennaareenzijdigebegroeiing,wantdanishet"voedsel
eveneenseenzijdig endekans opvorstschadegroter,
Indeherfst opvelebeweidepercelenlosgetrokkenplukkenvan
dezesoort.
2«Loliummultiflorum (Lm),Italiaansraai.
Mo,rpiioiogisch..
Bloempakjesmeest10-12bloemig,metdesmallekantnaardea's
gekeerd (Agro).Allezijpakjesmet1kelkkafje (Agro),hetbovenstemet2.Onderstekroonkafjesgenaaid (Lp),Aarspilruw (lp).
Jongeblad'gerold (Lp);ribbenenoortjesaanwezig;'tongetje
+1mm (Pp: •$mm).Bladachterzijdemet sterkeglans.
')Degrassoorten,dieindeteksttussenhaakjesstaan,verschillen
doorhetlaatstgenoemdekenmerkvandebeschrevensoort.

-2*Oecologisch.
De oecologievandesoortisnietbelangrijk,daarzeslechts'
gekweektwordt.Doordesterke.groeivraagtzeeenvruchtbare^
goedvochthoudendebodem.Verdraagtzout.
landbouwkundig.
Komtinoudgraslandniet'voor,maarisvangrotebetekenisvoor
deaanlegvankunstweiden:degewonevormvoer2-3-jarigekunstweiden,de1-jarigevorm "westerwoldicum"(=Westerwolds.raaigras)voor1-jarige,dienormaalvoormaaienbestemdzijn.
Snelle ontwikkelinginhetvoorjaar.Isnogminderwinterhard
danLp.Vraagteenruimebemesting.
3.Agropyronrepens (Agro),(Triticumrepens),Kweek.
Morphologisch.
Bloémpakjesmeest5-bloemig,metdebredekantnaardeasgekeerd
(Lp,Lm),deaardaaromkantig (Lp,Lm).
Allepakjesmet2kelkkafjes (Lp,Lm).
Kroonkafjesongenaaidtotzeerduidelijkgenaaid.
Langeonderaardseuitlopers,diezeerresistentzijn.
Jongebladkomtgeroldtevoorschijn,tongetjezeerkort ( -$mm),
witachtig,zeerfijngetand.Oortjeslangensmal,debladschede
vaak omvattend.Ribbenmatighoog;bladachterzijdevrijweldof,
grijsachtig,degrenscelgroependerstomatainregelmatige rijen (loupe).Bladschedeenbladkaaltotvrijdichtbehaard.
Oecologisch.
Uiterstresistente soort.Bestendigtegenvorst,droogte,overbemesting,overstroming,ookmetzoutwater.
Tegenoverhetgebruikstype isdesoortnagenoeg onverschillig,
zoooktegenoverdevochtigheid.
Grotendeels zaldezegroteindifferentiewelverklaardmoeten
wordenuithetbezitderdiepliggendestolonen.
Eriseenkleinevoorkeurvoorkleivastte-stellen,alsmedeeen
voorkeurvooreengoedeP-toestand enmatig-goedeK-toestand.
Eenduidelijkevoorkeurvooreenhogekalktoestand.Oppercelen
meteenpHvanboven7treftmenhaarpractischsteed'saan.
¥aarhetG %(dusrelatief)sterkP-minnend,matigCa-enN-minnend.
Landbouwkundig.
Matiggras;inweilandenbehoorlijkgenietbaar,wantdaarin
wordtzenietgroot.Productiviteitmatig.Wordtnietingezaaid.
Als onkruid opbouwlandenzeergevreesd.
Eengras,datvrijhogeeisenaan'debodemstelt.
Alsextreme standplaatsnoemenwe:dehogekwelder..
4.Hordeumnodosum (Hh),Gerstgras,
Morphologisch.
Steeds3bloémpakjes (1-bloemige)bijelkaaropeenzeerkort,
onvertaktsteeltje,Erzijnbijelk3tal:2zijdelingse,mannelijkebloemeneneencentrale,2-slachtigebloem.
Allekelkkafjestotlangenaaldengereduceerd.
Aartot6cmlang.
Nietteverwarrenmethet "Kruipertje"vanstenigewegranden
(puinhopen).Dezeheeftarenvan+10cmenkomtopgrasland
nietvoor«
Jongeblad'gerold;ribbenenoortjesaanwezig.Tongetje +1mm
(bijTrit.:-g-mm). Onderstebladschedenvrijdichtbehaard.
Oecologisch.
Desoortisopehminderveelvuldig,ditisechtereenkwestie
vanvruchtbaarheidenvochtvoorziening.Vraagteengoedvochthoudendegrond,enhee.ft(daarom)eenvoorkeurvoorzavel,maar
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-3bovenalvoorklei,.Eriseenvoorkeurvooreenonv.-matigePtoestand,eneenditokali-voorziening,alsmedevoorbijnaneutralegronden.Bestandtegenzout.
Wetreffendesoortpractischalleenaanoprivier-enzeeklei.
NaarhetG %(dusrelatief)onverschillig t.o.v.P.
ZwakCa~minnend,zwakN-mijdend.
landbouwkundig.
Vrijonbelangrijkgras,behoorlijkzodevormend,maarnietbijzonderproductiefa Wordtniet opzettelijkgecultiveerd.
Anderaargràsvangrasland:Nardusstricta (N).
Borstelgras:alleenindeallerarmste graslanden,zoalsonlanden
enblauwgraslanden.
AARPIUIMGRASSBN.(5-9)
(bloempakjesdicht omdehoofdas,maarviakorte,
vertakte steeltjesermedeverbonden.Vormvande
bloeiwijzeminofmeercylindervormig}.
5»Phleumpratense (Phl),Timothee.
Morphologisch.
Aarpluimzuivercylindervormig;groen.Bloempakjes1-bloemig.
Geennaaldalsapart orgaan,dochdekelkkafjeselkuitlopendin
eendoornvormigepunt (Alopecurussoorten).
Jongebladgeroldtevoorschijnkomend.Tongetjelang,vàt;
oortjesontbreken*.Ribbenzwak,duidelijkmetplattebovenzijde.
Bladrandvaakgegolfd;bijweidevormenkomenvaakgedraaide,
blauwgroenebladerenvoor.
Bloeitijd'Juni-Juli (Ap).
Oecologisch.
Desoortwordtdoorbeweidenbevorderd.Heefteenvoorkeurvoor
normaalvochthoudende"gronden (klei)eneengeringevoorkeurvoor
eenbetereK-toestand,alsmedevooreenbetereCa-toestand.
NaarhetG %matigP-mijdend,zwakCa-minnend,sterkN-minnend.
Verdraagtzout.
Landbouwkundig„
Zeergewaardeerde soortO^oig).Tweetypen:weidetype enhooitype.
Matigzodevormend.Volkomenwinterhard (continentalegraslanden).
Grootsteproductieindenazomer.
Wordtingezaaid opblijvendgrasland (wt)enkunstweiden.
6«Alopecuruspratensis (Ap),Beemdvossenstaart.
Morphologisch.
Aarpluimzuivercylindervorrnig,groengrijs (Phl),gemakkelijkaf
terissen (Phl).Bloempakjes1-bloemig meteennaaldaanhet
basaledeelvanhetonderstekroonkafje.Kelkkafjestotbijna
halfwegvergroeid.Jongebladgerold;matiggeribd.Ribbenverschillendvanbreedte,maardetopafgeplat.,Tongetje#afgeknot,
kort,vuilwit.-Vroegebloeier (April-Mei),1^maandvóórPhl.
Oecologisch.
Voorkeurvoorminderbeweidepercelen.Steltgoedvochthoudende
grondenopprijs (klei).
VoeltzichthuisbijbehoorlijkeP-toestand,wordtbijbetere
K-toestandengedeprimeerd doordeconcurrentievanandere (meest
meergewaardeerde)soorten.
EriseenduidelijkevoorkeurvooreenruimeCa-voorziening.Een
enanderiseroorzaakvan,datwehaarinhetrivierkleigebied
veelvuldig.aantreffen,inhetbijzonderopdelagereuiterwaar-
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-4den.NaarhetG %matigP-minnend, sterkCa-enN-minnend.
Landbouwkundig.
Productief,maarspoedighardwordendgras (wc:7),wordtmeer
gewaardeerdalshooigrasdanalsweidegras.
Bijveelvuldigheidvanditvroegrijpegraswordt,vooralbij
N-bemesting (gieren)inhetvoorjaar,vroegmaaienwelhaast
noodzaak.Hoofdproductie inhetvoorjaar.Zeerwinterhardgras.
Wordtwelingezaaidvoorblijvendgrasland enkunstweiden.De
eerste jarennietergproductief,
7.Alopecurusgenioulatus (Ag),Gekniktevossenstaart.
Morphologisch^.•,
Aarpluimzuivercylindrisch,donkergrijs (Phl,Ap)enkleiner
danbijAp.Bloeistengels opstijgend,gekniktindeknopen.
Eenjarige soort.Bloempakjes1-bloemig;kelkkafjesalleenaan
devoetverbonden (Ap),Naaldaanhetbasaledeelv.h.onderste
kroonkafje.Bladschedenvaak opgeblazen'enblauwberijpt.
Jongstebladgerold (somswätgevouwen),oortjesontbreken,
tongetjelang,meestpuntig,wit;ribbenhoogmetdriehoekige
top (Agrostis-soorten).
Oecologisch*
Opechtehooilandentreffenwedesoortduidelijkminderaan.
Vooreenéénjarigesoortalsdezemóestenehenhwhetmeestgeschiktemilieuvormen (zaadvorming),maardegemiddeldearmoede
dezerpercelendruktdesoort.
Duidelijkevoorkeurvoorveelvocht endaaromvoorhumeuze
gronden.
StelteengoedeP-toestand opprijseneenvoldoende-goedeKtoestandnPrefereerteenmatig zuurtotzwakzuurmilieu.Naar
hetG-%(dusrelatief)onversch.t.o.v.P,matigCa-mijdend,
matigN-minnend.
Landbouwkundig.
Leverteenweinigbladrijke,stangeligemassaenisbovendien
nietproductief (w„c9- 3).Istochvrijbelangrijk.Komtop
50 %onzergraslandenvoorénheeftdaneenP %van15«
Isalsindicatorbelangrijk:wijstopeenbehoorlijkvruchtbarevochtigebodem.Nazoetwaterinundatie (ijsbanen!)vaakzeer
voornaambestanddeelvanhetgewas,
8.Anthoxanthumodoratura (Ao); Reukgras.
Morphologisch,
Aarpluimlos,somsinduidelijke etages;5-6cmlang.Tweeparen
kelkkafjes;hetbovenstepaarmeteennaaldaanelkderkafjes'.
Jongebladgerold«Ribbenzwak;oortjesaanwezig,dochvaakon-'
duidelijk,steedsmetlangewimperharenbezet.Bladenbladschedespaarzaamtotvrijdichtbehaard.Tongetjelang (somsviolet)..
Cumarine-geurvandebladerenwordtbijindrogensterker(hooigeur).G-röeitinpolletjes,bloeitvroeg.
Oecologischo
Zeerverbreid (P %i 80) ? dochnietvaakvanveelbelang.Hetis
eenvrijduidelijkehooilandsoortmeteengeringevoorkeurvoor
vochtige ennattegronden.Voordegrondsoortiszeonverschillig.DesoortisP-mijdend enzwakK-mijdend enheefteenvoorkeurvoorhetsterkzuretotzwakzuregebied.
Inhetalgemeenduseenaanwijzingvooreenzeermatigetotonvoldoendevoedingstoestandvandebodem.Naarhet (relatieve)
G %:sterkP-enCa-mijdend,matigN-mijdend.
Landbouwkundige
Weiniggewaardeerd (wc:4);desoortisnietproductiefenweinig
winterhard.Degrootsteproductiviteitvaltindevoorzomer.
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Vroegebloeier.
Deoumarine,dieindebladerenvoorkomt,geeftaanpasgemaaid
grasdehooigeur.ofschoonwelbeweerdwordt,.dathetveereukgras,vooralinversetoestand,nietapprecieert.
Desoortwordtvaakaangetroffen ingezelschapmetPr,KLenAt.
9.Cynosuruscrista-fcus(Oy),Kamgras,
Morphologisch,
Aarpluimnaartweevan'dedriezijdengekeerd,dederdezijde
deraarspilvrijlatend,vrijsmalendicht.Aartjes2-5bloemig,
vergezeldvaneenkamvormig schutblaadje,datuitlozekafjes
vaneenzijaartjebestaat.
Jongstebladkomtgevouwentevoorschijn.Tongetjekort,witachtig,nietdichtvallend bijlostrekkenvanhetblad (lp),
geenoortjes (Lp);onderstebladschedenvaakgeelbruin (Lp;.
Ribbenmatighoog.Kleur vaakgrijsgroen.
Bladachterzijdematigglanzend;dehogerebladerenmetvrijduidelijkelijntjesaandeachterzijde.Groeitinvlakkepolletjes.
Oecologisch.
Desoortwordtdoorbeweidensterkbevorderd;heefteenvoorliefdevoornormaal vochthoudendegronden;klei,zavelenhumeuze
zandgrond.
'tVeelvuldigstbijonvoldoendetotmatigeP-toestand eneen
matige-goedeK-vocrziening enopzwakzuretotbijna-neutrale
gronden.DoorN-bemestingwordtdesoortlangnietzosterkbevorderdalsdemeestanderegrassen.Het (relatieve)G %daaltdus
landbouwkundig,
{naÏT-bemesting.
Sterkverbreide,dochweinigfrequentesoort;gewoonlijkmaarenkele.procenteninhetoogstproduct.
Desoortisnietproductiefenwordtophooilandenwellichtdoor
lichtgebrekgedeprimeerd.Hetiseenmiddellate soortmetmatige
wlntérhardheid.Wordtgebruiktvoordeinzaaivanblijvendgrasland,sport-envliegvelden,maarerzijnwelbeteresoorten.'
Hetveelvuldigvoorkomenkaneropwijzen,datdevoedingstoestandvandebodeminhetalgemeentewensenoverlaat,althans
watPenHbetreft,
PLuIMGRASSEI.
(BloempaiQ'esdoorlangevertakte
stelenraetdehoofdasverbonden).
10,Festucapratensis (Fp), Beemdlangbloem.
Morphologisch.
Pluimtakkenaan2zijden'vande J-kantigespil,
Bloempakjesniettalrijk,langwerpig-lancetvormig,ongenaaid(Fr),
7-8bloemig (Fah
Jongebladgerold (Lp) oortjesaanwezig,maarvaakverdord;
tongetjezeerkort (Lp),groen (Lp).
Bladachterzijdestorkglanzend;bovenzijde sterkgeribdmetvlak
middenbaantje*Geenbeharingengeenbewimperingderbladbasis(Fa).
Oecologisch,
Soortvnl.vanhooi-enwisselweiden;stelteengoedevochtvoorziening opprijs,en.wordtdusvooralaangetroffen opklei
(P %)90)enveen,mits dit laatsteniettearm is.
Zeverlangtbetrekkelijkweinig ÎT,P,K-bemesting,maarstelt
eenbehoorlijkekalktoestand opprijs.Zoutresistent.
landbouwkundig.
Hooggewaardeerd (wc= 9),maarzeldenbelangrijkindezode.
BehoorlijkzodevormencL,goedwinterhard.Ontwikkeltzichtamelijk
snelinhetvoorjaarenheefteengrootregeneratie-vermogenbij
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eengoede opbrengst«
Inzaaivoorblijvendgrasland en2totmeerj.kunstweiden,want
deontwikkeling isindeéérste jarennietzosnel.Weonderscheideneenweidetype (fijner,betereuitstoeling,trage ontwikkeling,
laatdoorschietend enweinighalmen)eneenhooitype (watgrover,
wat snellerontwikkeling,meerbladenrijkerbloei,mindergoed
zodevormend).
11,Festucarubra (Pr),Roodzwenkgras»
Morphologisch.
Pluimtakkenaan2zijdenvande3~kantigespil.Bloempakjeslangwerpig-lancetvormig,4-6bloemig,niettalrijk,kortgenaaid(Pp).
Jongebladborsteivormig,dun,kantig,metkleinaantalgrove
ribben,dieeendriehoekigetophebben.
Stengelbladeren (somsookdegrondspruiten)vlak(Po).
Vaakkorteendichtebeharing opdebladscheden,welkelaatste
onderaanvaakvuilroodzijn..
Oecologisch.
Wellichtietsveelvuldiger opechtehooilanden,goedbestandtegendroogte,hoewelsomsookopvochtigegrondenbelangrijk;een
kleinevoorkeurvoorzandgrond»
Hebemestingheeftweiniginvloed!de"concurrentie derbegeleiders
ishoofdzaak.IetsmeerbijslechteP-enonvoldoendeK-toestand;
voorkalktoestand onverschillig.Goedbestandtegenzout.Naar
het (relatieve)G %xmatigP-minnend enzwakN-minnend.
landbouwkundig.
Zeerbelangrijk op-allerleigronden (P^>80).'0pweilandenniet
bijstergewaardeerd (wc=s4 ) . Zeervormenrijk,pastzichaande
meestuiteenlopendemilieu'saan (bv.hogekwelderenMrogend
veen)engeenenkelepractijkomstandigheidisinstaatdesoort
sterktebeïnvloeden.
Somsstevigepollen,danweervormenmetuitlopers,,diezeergoed
zodeVormendzijn.Bijzondergeschiktvoordeinzaaivangazons,sport-envliegvelden«
Zeerwinterhard endroogte-resistent»
OpzandgrondensomszeerbelangrijknaastAt,KLenAo..
Vochtvoorzieningaldaaralsbeperkendefactorvoor.beteregrassen,
12»PoaPratensis (Pp),Veldbeemdgras».
Morphologiseh>.
Bloempakjesnagenoegeirond,.3-5bloemig,kroonkafjesmetwolharenaandebasis*Pluimeveneensnagenoegeirond.Bloempakjes
gewoonlijkwatforserdanbijPt.,Lange onderaardseuitlopers
(Pt)..Jongstebladgevouwen,meestdonkergroenenmet2licht-'
lijnennaastdemiddennerf..Bladtopstompenvaakkapvormigsamengetrokken.,Blad overgrotelengtegelijkblijvendvanafmeting;
typischstijf..'
G-eenribben (geslachtskenmerk,,evenalshetgevouwentevoorschijn
komen).Tongetje zeerkort,.V-vormigbijdevegetatievespruiten;"
bijhetbovenste stengelbladafgeknot,+3mm (Pt:.6-8mm,:spits).
Bladenbladschede somszeerkortbehaard.
Oecologisch«.
Zeerverbreid (P % +90),.maarvooralopmeerbeweidepercelen.
Zeergoedtegendroogtebestand,,vindt opzandhetmeestgeschiktemilieu..
Vooreenruimvoorkomenmoetdevoedingstoestand vandebodem
goedzijn..DesoortisP~enK-minnend enprefereerteenbehoorlijkekalkvoorziening,hoewelze ookwelopzuregrondaangetroffenkanworden».(DeK-minnendheidismisschieneenschijn-
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verband;wellichtisdebéweidingprimair).Weinigzoutresistent,
Naarhet (relatieve)G %:sterkP,matigCa-enN-minnend.
Landbouwkundig,
Zeer belangrijkenzeergewaardeerd (wc= 9), zeergoedzodevormendenvestigtdoorzijnuitlopersgemakkelijknieuwespruiten.
Volkomenwinterhard (continentalegraslanden).
Productiviteitinhetvoorjaarvrijhoog,daarnaeenlangzame
daling (althansrelatief).Indeherfst-doorbeweiding?-weer
toeneming.Aangewendbijdeaanlegvanblijvendgrasland,maar
ontwikkeltzichaanvankelijktraag,isdusslechtsingebruik
voormeerjarigekunstweiden.
Opdrogerezahdweiden,waaropAtenPrdomineren,kanmendoor
ruimeB-enK-bemestingtrachtendesoorttebevorderen.
13.Poatrfoialis(Pt), Ruwbeemdgras.
Morphologisch«.
Bloempakjesnagenoegeirond,3-4 (soms2-)bloemig.Kroonkafjes
metwolharen."BloempakjeswatkleinerdanbijPp.Kortebovengrondseuitlopers,diezeerfijnespruitenvoortbrengen.Stengelevenalsdehogerestengelbladerenwatruw.'
Jongebladgevouwen« ongeribd,slap,metsterkeglansaande
achterzijde (Pp~,Pa).Tongetjekort,dochietsnaarhetmidden
oplopend.Bijhetbovenstehalmbladtongetje spits,6-8mm.
Bladschedenvaakmetvuilpaarsekleur.Geheelkaal.
Oecologisch.
Tenaanzienvanhetgebruikstypeisdesoortvrijonverschillig,
vocht-enmestvoorzieningbepalenvoornamelijkhaarveelvuldigheid.
Indiendevoedingstoestand envochtvoorzieninggoedzijn,benaderthaarP %1001Indrogezomersblijftzewelpotentieel
belangrijk,maarhaarG %daaltsterk.
••
ïïietverwonderlijk,datzevoorzavelenkleigrondeneenzekerevoorkeurheeft.Haarverbreiding enveelvuldigheidismaximaalbijgoedeP-'enK-enCa-toestand.Faarhet (relatieve)
G %iszesterkP-*enN-minnendenmatigCa-minnend.Verdraagtzoutslecht.
landbouwkundig.
Hetmeestverbreide enveelvuldigstegras onzergraslanden
wordtgemiddeldzekeraangetroffen opeenkwadraatvan6x6cm.
Goedgewaardeerd (wc= 8),mals,dochschietbijdroogtezeer
inproductiviteit'tekort.Uitstekend zodevörmend,vormtde
kleinstespruiten,diewekunnenaantreffen;zodesluiter. Zeer
goedwinterhard,tochdoordroogtegevoeligheid een "atlantische
soort".Ontwikkeltzichvroeginhetvoorjaarnietzosnel;de
maximalemaandopbrengst"inMei;daarnaeendalingindezomer
enherstelindeherfst.Inzaaivoorblijvendgrasland enmeerjarigekunatweiden,wantdeaanvankelijkeontwikkeling istraag.
Inzaaimisluktsomsdoortedroogzaaibed.
1$«Agrostisstolonifera (As),Piorien.
Morphologisch,
'"
Bloempakjesklein,1-bloernig,zeertalrijk.Pluiminomtrek
pyramidaal,nadebloeitijd samengetrokken (At).Gewoonlijk
metlangeuitlopers«
Jongstebladkomtgeroldtevoorschijn.Sterkgeribd,dochribbenmetafgerondetop.Tongetjevariabelvanlengteenoverigens
gelijkgróeistadium.Zeerveranderlijkeplant,
Oecologisch.
Desoortisvrijwelonverschilligt.o.v.hetgebruikstype,hoewelechthooilandvoormassaaloptredengewoonlijktearm is.
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Nagenoeg onverschilligt.o.v.vocht,hoewelopdrogegronden
welwatmindervoorkomend.Ooktenaanzienvandegrondsoort
isvanenigevoorkeurweinigsprake.
Vrijwelonverschilligtegenoverde'P-toestand,mitsdezeniet
slechtis.,GaarneeenbehoorlijkeE-enCa-toestand.
OpgraslandenmetgoedeK- of (en)ruimeCa-voorzieningwordt
zesteedsaangetroffen.
Goedtegenzoutbestand;ophogerekwelderskomtdevariëteit
"Salina"meteenlangtongetjeeninkussensgroeiend,veel
voor.
Landbouwkundig.
Hetvermogenomzichaanzeeruiteenlopendemilieu'saante
passen,maaktAstoteenzeerveelvoorkomende soort.Het
wordtbijgroteveelvuldigheid doorhetveenieterg opprijs
gesteld engeeftinnattezomersgemakkelijkaanleidingtot
schimmelvorming indedichtemassa.Goedzodevormendenvolkomenwinterhard.lategroeier,indenazomerenherfstgewoonlijkuitbreidingtenkostevanbeteresoorten (wc= 5).Tormenmetveruiteenliggende landbouwkundigewaarde.Meestalde"
meestmalsevormenmeteenlangetotzeerlangetong,destuggevormengelijken ookquatongmeeropAt«,(tussenvormen?).
Vormenmetboven-enondergrondse uitlopers,fijne'engrove
soorten.Euvelderlosgetrokkenplukjesinnazomer.Inzaaiop
gazons,sport-envliegvelden,gewoonlijkgemengdmetandere
Agrostis-soorten."RedTop"-Amerikaansenaamvoorgrove,rietachtigevorm,"BrownTop"voorfiinbladigtype.
15«.Agrostistenuis (At),Gewoonstruisgras,Morphologisch...
BloempakjesalsbijAs.Pluimlangwerpigeirond,ooknade
bloeitijduitstaand.Gewoonlijkwatvioletgekleurd.
PlantgewoonlijkwatlagerdanAs.
JongebladalsbijAs,alleenhettongetjekortenafgeknot.
Oecologisch.
Desoortwordtwatmeeraangetroffen opbeweidepercelen,maar
dedepressie opecht hooilandiswelhoofdzakelijkeengevolg
vandegemiddeld grotevochtigheid.
Eriseenduidelijkevoorkeurvoordrogegrondenendeswege'
eenvoorkeurvoorzandenzavelgronden,alsookdrogerekleigronden.ZeisenigszinsP-mijdend,maarietsK-minnend en
prefereertéennietteruimekalkvoorziening.Naarhet (relatieve)G %is'zesterkP-,N-enCa-mijdend.
landbouwkundig.
Eenvrijonproductieve soort (wc= 4 ) ,zeerverbreidmetPr
voorkomend.Goedzodevormend envolkomenwinterhard.Minder
variabeldanAs.Opzandweideninhetdiluvialegebiedvaak
eenderleidendesoorten.
Bekalkingdoethaarverminderen,wanneerbehoorlijkgoedegrassenaanwezigzijn,andershoudtzedeconcurrentievolofneemt
Prtoe.Beperkende factorvoorverbeteringvandergelijkegraslandenisdevochtvoorziening,waardoormisschienalleenPper
eenkansmaakt,althansbijgoedebemesting.
16,.Dactylisglomerata (D),Kropaar.
Morphologischo
Bloempakjestotpropvormigekluwens samengevoegd.Kafjesruw
gewimperd;kroonkafjespuntig ofkortgenaald.'Pluimtakken,aan
tweezijdenvandedriekantigespilingeplant,watnaaréén
kantgekeerd.
Jongstebladgevouwen,ongeribd,geenoortjes.Tongetjelang
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Oecologisch.
Vrijwel onverschilligt.a.v.hetgebruikstype.Vochtmijdenden
dushoofdzakelijk opnietontkalkt zand,zavelenklei.
HandhaaftzichopP-enK-armegronden,maarschijnteenbetere
K-voorziening opprijstestellen.Kalkmannend.Verhoudingaantalplanten (spruiten)opsterkzuregrondenenalkalischegronden= + 1 :80.
Naarhet (relatieve)G- % : sterkCa-minnend (van PenIgeen
voldoendegegevensbeschikbaar).
landbouwkundig.
Isruimproductief,maarlevertalsweidegras eenvrijhard
voedsel.Alshooigras,mitstijdiggemaaidishetgoedbruikbaar (wc=6).
Behoorlijkwinterhard;verdraagtuitstekend schaduw..Ditin
combinatiemetdevoorliefdevoorgrondenmethogepHisoorzaakidatheteen.voornaambestanddeelvanhetondergewasder
boomgaarden.vormt.
17•Bromusmollis (Bm),ZachteDravik.
Morphologisch.
Bloempakjeslangwerpig-eirond.Onderstekroonkafjesgenaaid.
Allekafjeskortbehaard.Pluimtnadebloeitijdsamengetrokken.
Alledelenderplantbehaard.Eenjarig.
Jongstebladgerold.Oortjesontbreken,tongetjema'Jiglang.
Harenophetbladin1rijopderibben,vrijijl,een-soortig
(bijHlisertevenseendichte,uiterstkorteonderbeharing).
Ribbenduidelijk,dochbreedenafgerond.
Oecologisch.
Vanwegehaareenjarigheid ishetduidelijk,dathooilandenhaar
hetbestvoldoen.Echtehooilandenzijnechterinhetalgemeen
tearm.
Zeprefereerteenwatdrogetotnormaalvochthoudendegrond,
alzozavelenklei,wantzandisveelaltezuurentearm.Er
iseengeringevoorkeurvoorietsbetereP-voorziening,zeis
onverschilligvoorK,maarduidelijkCa-minnend.Opalkalische
grondentreffenwe ±8xzoveelplantenaanalsopsterkzure.
Wietsteedsisdereactievandeplantvolgenshetfrequentieonderzoekvasttestellen,omdatdesoortopmindergoedevoedselvoorzieningreageertdoordevormingvandwergexemplaren-somsmet1bloempakje!
Naarhet^relatieve.)G %:sterkP-.enN-minnendenzwakCaminnend.
Landbouwkundig,
Nietproductief,vrijwelalleenbloeihalmen (wc=3 ) .
Eenaantalflink ontwikkeldehalmenineenhooilandmogenals
aanwijzinggelden,datdegrondnietarmis.Sommigehooiweiden
hebbeneenhooggehalte.Kandoorvroegmaaienofbeweidenverdrevenworden (belettenvanzaadvorming).Fadebloeitijdverdwijntzeuitdezode;inhetnajaarvindenwehaaralskiemplantweer.Kantijdelijkzeertoenemennauitwinteringvananderesoorten.Voorbeeldvaneenslechtgras,dattochmestbehoeftigis.
18«Poaannua (Pa), Straatgras.
Morphologisch,
Bloempakjesvrijweleirond,meest3-7bloemig.
Pluimlos,mettenhoogste2bloeitakkenalsondersteétage.
Lageplant,dieopelketijdvanhet jaarkanbloeien.
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Lichtgroen,dof (Pt)..Bladerenplattevoorschijnkomend,ongeribdenmetstompetop*
Tongetjelang,goed ontwikkeld.'Bladschedeafgeplat,maarniet
scherp (3D),watlossluitend(metrimpeltjes^D^)-.
Oecologisch.,,
Boorzijneenjarigheid (somstweejarig)zoudenhooilandende
bestestandplaatsvormen.'Hetfeitechter,datophooilanden
eenkleineplantalsdeze,spoedig lichtgebrekkrijgtende
plantbovendienzeergoedtegenbetredenkanentotzaadvorming
komtindewintermaanden,isoorzaak,datzeopweilandenduidelijkveelvuldigeris.Zesteltvrijhogeeisen'aandebodemvruchtbaarheid;zekandoorgaanvoorduidelijkP-enCa-minnen'd,
terwijlzebijeenslechteK-toestand practischnietaangetroffenwordt..Bovendienisereenvoorkeurvoorruimevochtvoorziening.
landbouwkundig.
Zevergenoegtzichmet openplaatsenenkanalleenbelangrijk
worden,indiendezodeernstigbeschadigd is.Isweliswaarmals,
maarzeerimproductiefen'wordtdaardoortotdeminderwaardige
soortengerekend (wc= 4 ) .
19.Agrostiscanina (Ac), Kruipendstruisgras.
Morphologisch.
Bloempakjeséênbloemig.Hetbovenstekroonkafjeontbreekt
(As-At).Hetondersteinderegelgenaaid (As-At).Bepluim
isnadebloeitijd samengetrokken(At).
Jongebladgerold (bijzeersmalbladige exemplarengevouwen!)
tevoorschijnkomend.Sterkgeribd,maardetopderribbenafgerond.Tongetjerelatiefzeerlang,wit.Bladsmal (tot ± 2^mm).
Oecologisch.
Desoortkomtduidelijkmeervooropechtehooilanden,maarde
daling'ervan,naarmateeenmeer'intensievebeweidingwordttoegepast,wordtwaarschijnlijkeerderveroorzaaktdoordehiermedeinhaerenteverbetering dercultuurtoestanddandoordebeweidingzelf.
Desoortheefteenvrijduidelijkevoorkeurvooreenruime
vochtvoorziening,zodatvenige-enveengrondenhaarhetbest
voldoen.
Zestaatduidelijkafwijzendt.o.v.bemesting.EenslechtePenookK-toestandvoldoenhaarhetbest.
Bijbeterevoorziening speeltookdefactor"concurrentie"een
meerintensieverol.
HetsterkstreageertdesoortopdepHrvoorkeurvoorsterk
zuur.
landbouwkundig,,
Wordtalsslechtbeoordeeld,doordaterindedichtemassa
spoedigrottingenschimmelvorming optreedt.
Bovendienwordthetdoordefijnbladigheidalsweidegrasniet
gewaardeerd enblijftdeproductiviteitalshooigrasbeneden
demaat.
Hetisvooralveelvuldig opdeslechtere overgangslanden,waaropdeverzorging zeerveeltewensenoverlaat.Bekalkingiseen
derzekerstemiddelenomdesoortteverdrijven,ditgecombineerdmetalgemeneverbeteringsmaatregelenalsontwatering
(waarnodig)enbemesting.Desoortruimt,wanneerzijdomineert,
nietgemakkelijkhetveld,;
AnderepluimgrassenïTrisetumflavescens,Goudhaver;Deschampsia
caespltosa,Smele'; Glyceriaf
luitans,Mannagras;Glyceriamaxima,'
ïdesg'ras;Arrhenatherumelâtius,Fransraai;Puccinëlliamaritima,
Kweldergras';
ffestuca
ovina,£ch"apengras-en.Moliniacoerulëa"^
Pijpestrootje.
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20.Holcuslanatus (HI).Witbol,Meelraai.
Morphologisch.
Bloempakjes2-bloemig,debovenstebloemismannelijkendraagt
eenkortnaaldje,datnietbuitendekelkkafjesuitsteekt (Holcusmollis),Jongebladgerold,oortjesontbreken;hettongetje
lang,grofgezaagd,witenbehaard.
Debladachterzijdevrijsterkgekield.
Degeheleplantisbehaard;deharen"opdebladschedezijnkorterdandediameterdezerschede (Bm,Trisetumflavescens),de
harenopdebladbovenzijdestaaninbosjesopderibben,terwijlmeteengoedeloupeooknogeenuiterstdichteenkorteonderbeharing iswaar tenemen (Bm).
Oecologisch.
Zeerverbreidopallerleigraslanden,maarhetmeestinhooiweiden.Eriseenkleinevoorkeurvoorvochtigegronden,maar
inhoofdzaakwordthaarvoorkomenbepaald doordepHindezezin,
datereenduidelijkestimulansvaneenlagerepHuitgaat.Dit
verklaartdathaarfrequentie2toppenheeft,eenopdezurezandgrondeneenopdeveengronden,welkeuiteraardmeerofminder
zuurzijn.ReageertnietscherpopdebeschikbarePenK;hier
speeltdeconcurrentieharerbegeleiderseengroterol.
Deproductie'neemtdoorN-bemestingsterktoe.
Landbouwkundig.
Alshooigrasvrijproductief,dochhethooiislicht.Groeitin
pollenendoordedichtebeharingwordthetnietergdoorhetvee
opprijsgesteld.Talrijkenabeweidehooilandenvallenhierdoor
indenazomeropdoorhunslechtafgeweid,bossiguiterlijk.Matigwinterhard.Inzaaislechtsdoorhetafteradengebruikvan
"hooizaad".Desoort'iseenvoornaambestanddeelderhooilanden
vanmatigekwaliteit.
21.Arrhenatherum,elatius (Arr),Fransraaigras.
Morphologisch.
Debloempakjeszijn2-bloemig,+1cmlang (zondernaalden).De
onderstebloemismannelijkendraagteenlangenaald,debovenstebloemistweeslachtigenkortgenaaid (Trismeestmet3naaldenperpakje).Hetjongstebladkomtgerold te'voorschijn.Oortjesontbreken,detongislangenfijngezaagd-.Beharingzeer
flauw,meestalleenduidelijkophetjongeblad.Bladonderzijde
matiggekield.Kleurmeestblauwgroen.
Oecologisch.
Desoortiseenechtehooilandsoort;bijintensievebeweiding
ontbreektzijgeheel.Opnattegrondengroeitzevrijwelniet;
zand,zavelendrogerekleigrondenhebbendevoorkeur.Zestaat
minofmeerafwijzend tegenoverbemesting:zeisP-enK-mijdend
(koppeling:degraslandenmetdebesteP-enK-voorzieningwordenmeestookwelbeweid!).Zeisbovendienkalkminnend:boven
pH7iszehettalrijkst.
Landbouwkundig.
Desoortislangswegbermenzeeralgemeen,opgraslandentreft
menhaarstreeksgewijsaan:inhetNoordenontbreektzevrijwel,
langsdegroterivierenenooktenzuidendaarvaniszeeengewoneverschijning (hogeuiterwaarden,rivierdijken).
Inzaaiheeft'plaatsop2-à3jarigekunstweiden,dievoorhoojen
bestemdzijn.Deaanvankelijkeontwikkeling isnietzosnel.
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Bnkelegegevens,dievanbelangzijn
bijde'innaaivansommigesoorxen 'ff
Soort

Agrostisstolonifera
Alopecuruspratensis
Anthoxanthumodorat-um
Arrhenatherum©latius
Cynosuruscristatus
Dactylisglomerata
Festucaovina
"
pratensis
"
rubra
Loliummultiflorum
id.vanWesterwoldict

Loliumperenne
Poapratensis
Poatrivialis

Aantal
zadenp/kg
11.010.000
1.390.000
1.710.000
319.000
1.830.000
930.000
1.320,000
531.000
991.000
515.000
m 515.000

1000korrelgewichting

Degewoonlijkinzaadmengsels>topgenomenhoeveelheden
variërentussen:(kg/ha)

0.090
0.986

10-50(sportveldenengazons)

0.567
3.491
0.596
0.986

,

1.727
1.010
1.992
1.992

443.000 1.916
4.110.000 0.213
4.470.000, 0.197

-

10-15
5-20(sportveldenengazons)
10-15(kunstweiden)
25-30(alleengazons)
3-6
IO-4O(sportveldenengazons)
5-I5(kunstweiden)
10.-60(kunstweiden)
8-15(dekvruchtbij
graslandinzaai)
e-25
2-.4
2-4

* ) . Degetallenvoorhetaantalzadenperkgenvoorhet1000
korrelgewichtkomenuitverschillendebronnenenzijngemiddeldenuitdiverse opgaven;zezijndaaromnietgeheel
metelkaarinovereenstemming.

a..663
550exenrel.

