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Tegen geringe kosten
gras productiever maken
Het melkquotum verdwijnt en grasland scheuren in het najaar mag niet meer.
Graslandvernieuwing is aan vernieuwing onderhevig. Meer dan ooit draait
het om productiviteit per hectare, maar voor je het weet lopen de kosten uit
de hand.
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In het najaar is de sapstroom van ridderzuring
naar beneden gericht. Daardoor worden alle
bestrijdingsmiddelen naar de wortelstokken
getransporteerd. Het doden van de
wortelstokken is cruciaal. Ridderzuring jonger
dan twee tot drie jaar is in het najaar goed te
bestrijden. Maar als de ridderzuring ouder is dan
twee tot drie jaar, dan is herhaalde bestrijding
noodzakelijk (bron: Dow AgroSciences).

Enkele tientallen Nederlandse loonwerkers
investeerden de afgelopen jaren in
doorzaaimachines. Door het scheurverbod
komt doorzaaien als alternatief namelijk
nadrukkelijk in beeld. Maar over de
meerwaarde van doorzaai bestaat verschil van
mening.

Proeven
Kees Jaap Hin van de Stichting Weidegang
is er kritisch over. „Het is eenvoudig en
goedkoop, maar levert een minder zichtbaar
resultaat. Bij veel kweek is het zinloos. Muuren straatgraszaad gaat massaal kiemen, in
plaats van ondergeploegd te worden. Maar op
zandgrond kun je nu weinig anders, omdat je
in het najaar niet mag scheuren.”
Duitse langjarige proeven wijzen op een
meeropbrengst van 15 procent per jaar als
regelmatig wordt doorgezaaid, maar het
precieze effect is lastig te onderbouwen.
Vanuit het praktijknetwerk grasland
zijn daarom op de proefboerderijen De
Marke en Dairy Campus dit voorjaar
doorzaaiproefvelden aangelegd. Hiervan
worden in 2013 en 2014 de opbrengsten en de
voederwaarde gemeten. Geprobeerd wordt
de proeven langer te laten doorlopen, zodat
er harde cijfers over de meerwaarde van
doorzaaien beschikbaar komen.

Rendementsvergelijk
In Duitsland is bijzaaien gebruikelijk.
Dit gebeurt met de hand of met een
kunstmeststrooier. Ten opzichte van
doorzaaien met de doorzaaimachine of
herinzaai is het op de lange duur bijna net
zo effectief. Dit blijkt uit een onderzoek
dat begin jaren tachtig op rivierklei in het
(Neder)Duitse Kleef werd uitgevoerd. Na drie
jaar bleek het aandeel Engels raaigras slechts
enkele procenten lager dan bij doorzaai of
herinzaai. Wel werd er driemaal bijgezaaid,
in april, juni en half augustus. Het graszaad
werd gemengd met kunstmest (bron:
Modern Graslandgebruik, J.A. de Jong, 1988).
Vergeleken met bijzaaien en doorzaaien is

herinzaai erg duur. Doorzaaien kost ruim
300 euro per hectare, herinzaaien bijna
1.000 euro per hectare (Kwin Veehouderij
2012/2013). Daar staat tegenover dat er een
belofte gloort. Een belofte van een gave
donkergroene grasmat en veel grasproductie,
aldus Hin. „Maar het grasbestand moet echt
al ‘ver heen’ zijn om herinzaai rendabel
te noemen”, zegt hij er direct bij. Als
drempelwaarde hanteert Hin minder dan
60 procent Engels raaigras en ruwbeemd.
„En/of 25 procent kweek, verspreid over het
perceel.”
Hij verwijst ook naar de Herinzaaiwijzer op
www.verantwoordeveehouderij.nl, waar
een globale berekening van het rendement
kan worden gemaakt. Hin vervolgt: „Reken
even uit of er ‘ruimte’ is om gras over de
kop te halen. Tot 1 oktober kan er nog 2.500
tot 3.500 kilo droge stof (kg ds) per hectare
groeien. Na inzaai nog hooguit 1.500 kilo,
een ton minder. Dus: hoe staat het met je
wintervoorraad?”

Bodem en genetica
„Bedenk dat een slechte graszode oorzaken
heeft. Doe je daar niks aan, dan is herinzaaien
weggegooid geld. Geknikte vossestaart en
kruipende boterbloem vertellen je dat de
ontwatering matig is. Schapenzuring en
gestreepte witbol wijzen op een lage pH.”
Hendrik Nagelhoud van graszaadbedrijf
Innoseeds valt hem hierin bij. „Akkerbouwers
zijn gewend om te denken in termen
van bodemkwaliteit. Je kunt het qua
bemesting nog zo goed doen, maar als
de bodemstructuur niet deugt, is het niet
effectief. Daar verhelpt geen grasmengsel wat
aan.”
Welk grasmengsel? Er is veel te kiezen,
maar stem het in elk geval af op je gebruik:
overwegend maaien of weiden, intensief of
extensief. Kun je en wil je een mengsel met
witte klaver managen? Mengsels met veel
Engels raaigras zijn populair. Maar een eerste
proef wees onlangs uit dat mengsels met meer
kruiden, zoals cichorei en smalle weegbree,
één tot twee ton droge stof meer opbrengst

Graslandvakdag
Dairy Campus

Temperatuur en
luchtvochtigheid

Op woensdag 28 augustus verschafte proefboerderij Dairy Campus
in Goutum bij Leeuwarden iedereen die dat wilde toegang tot de
weilanden. Daar was het nodige te zien over graslandvernieuwing.
Het accent lag op het doorzaaien, dat vanwege het scheurverbod
aan populariteit wint. Samen met het Centrum voor Landbouw &
Milieu, Innoseeds, Vredo landbouwmachines en K&G advies werd
gedemonstreerd hoe het doorzaaien in zijn werk gaat en wat de vooren nadelen zijn. Kijk op www.melkvee.nl voor een terugblik.

Bestrijdingsmiddelen tegen graslandonkruiden
zijn het effectiefst bij een hoge temperatuur
en een hoge luchtvochtigheid. Daarom is
september een geschikte maand, want de
temperaturen kunnen nog gemakkelijk zomerse
waarden halen, maar door de langere nachten
stijgt de gemiddelde luchtvochtigheid, met
name in de ochtend en de avond.

geven. Meer diversiteit blijkt dus goed voor de
opbrengst, concludeert Hin.

Van 9 naar 14 ton
Graszaadﬁrma’s timmeren de laatste jaren aan
de weg met nieuwe tetraploïde grasrassen en
mengsels die een hoge drogestofproductie
combineren met extra structuur. Denk daarbij
aan zachtbladige rietzwenkgrassen. Hendrik
Nagelhoud noemt in dit kader ook de
beschikbaarheid van Festuloliums en plaatst
de kanttekening dat graslandmengsels die
louter worden benut om te maaien gemiddeld
een ton extra droge stof per hectare per jaar
opleveren dan beweidingsmengsels. „Met
alle maatschappelijke druk en discussie over
weidegang dient de economische kant niet uit
het oog te worden verloren.”
Edward Ensing van Barenbrug vult hem
aan. „Gemiddeld geen 9.000 kilo droge
stof per hectare, maar 14.000. Dat is de
uitdaging in het quotumloze tijdperk.” De
graszaadbedrijven zijn het er over eens
dat vanaf 2015 het belang van productie
per hectare nog groter wordt dan het
nu al is. Want de grond(prijs) wordt dan
de belangrijkste limiterende factor die
de omvang en het rendement van de
melkproductie bepaalt. Barenbrug en
Innoseeds richten zich ook meer dan ooit
op de verkoop van gras/klavermengsels, die
voor een hogere eiwitproductie per hectare
zorgen, aangezien de wettelijk toegestane
stikstofbemestingniveaus steeds verder
worden verlaagd en klaver stikstof bindt uit
de lucht die niet hoeft te worden meegeteld
in de mestboekhouding.

Draagkracht
De Stichting Weidegang besluit met een tip:
na herinzaai duurt het drie tot vijf jaar voor
de graszode weer de ‘normale’ draagkracht
heeft. Is draagkracht op veel percelen in het
voor- en najaar een probleem, pak dan niet
te veel hectares ineens aan. Anders loop je
volgend jaar vast met de beweiding vroeg in
het voorjaar. 
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