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Nieuwe technieken en wetgeving maken
doorzaaien aantrekkelĳk

Doorzaaien doe
je in het najaar

In samenwerking met Plantum, de branchevereniging
voor bedrĳven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal, vertellen Jos Groot Koerkamp en loonwerker
Bert Post over de voordelen en voorwaarden van succesvol doorzaaien. Deze pagina is tot stand gekomen
in samenwerking met Barenbrug, DSV, Innoseeds en
Limagrain.

Doorzaaien verhoogt de opbrengst van grasland. Juist het najaar
is hiervoor een goede periode. Door de wettelĳke beperkingen
voor grasland scheuren is doorzaaien extra interessant.

D

oorzaaien in het najaar is een prima
investering in ruwvoeropbrengst. ‘Je
moet niet na een maand op je knieën in
het gras gaan zitten om het resultaat te
zien’, zegt loonwerker Bert Post uit Eemnes. ‘Je merkt het vanzelf in de eerste
snede.’ De klanten van Loonbedrĳf Post
zien dat ook. ‘Twee jaar geleden zaaiden
we 50 hectare in het najaar door, nu
doen we ongeveer 200 hectare.’

Najaar beste moment
‘Met doorzaaien kun je de ruwvoeropbrengst aanzienlĳk verhogen en dat is
nu meer dan ooit belangrĳk’, zegt ook
Jos Groot Koerkamp namens Plantum,
de branchevereniging voor bedrĳven uit
de sector plantaardig uitgangsmateriaal.
Het beste moment is vanaf half augustus
tot half oktober, adviseert hĳ.
‘In het najaar hebben de jonge grassen
een goede uitgangspositie om te concurreren, omdat grassen in de bestaande
zode dan minder hard groeien. Het beste
moment is afhankelĳk van het weer: het
moet niet heet en droog zĳn, maar wel
voldoende warm voor een goede opkomst.’

Graslandvernieuwing uitstellen
‘Met goed doorzaaien kun je het moment van graslandvernieuwing uitstellen’, aldus Groot Koerkamp. Gemiddeld
vindt vernieuwing in Nederland eens in
de zes à acht jaar plaats. Het scheuren
van grasland wordt echter door wettelĳke beperkingen steeds lastiger. Doorzaaien is bovendien nog goedkoper ook.
Gemiddeld is 20 à 25 kg graszaad per
hectare nodig.
Doorzaaien wordt ook aantrekkelĳker
doordat de zaaitechniek zich ontwikkelt,
aldus Groot Koerkamp. ‘De laatste twee à

drie jaar zĳn de machines sterk verbeterd. Daardoor is de kieming beter en
stĳgt het rendement van doorzaaien.’
Loonwerker Post schafte in 2012 een
Evers Grass Profi-doorzaaimachine aan.
Deze is voorzien van een wiedeg en cambridgerollen. ‘Dit is een complete graslandverzorger, die we in het voorjaar ook
inzetten zonder te zaaien.’
Verder werkt Post met een Vredo-doorzaaimachine met schĳfkouters, waarmee hĳ in een harde bodem het graszaad
beter in de grond kan werken.

Percentage goede grassen
Groot Koerkamp adviseert om minimaal
twee keer per jaar het grasland te beoordelen op het percentage goede grassen.
‘Vooral na een drogere zomer zie je vaak
meer straatgras en ruwbeemd in de
zode. Als het percentage goede grassen
onder de tachtig procent zakt, is doorzaaien al aan te raden.’
Met doorzaaien profiteer je bovendien
van de genetische vooruitgang die graszaadbedrĳven realiseren in hun rassen
en mengsels, geeft Groot Koerkamp
namens Plantum aan. ‘De drogestofopbrengst stĳgt elk jaar een half procent.
Dit lĳkt niet veel, maar als je een aantal
jaren niet herinzaait of doorzaait, mis je
uiteindelĳk toch een behoorlĳk percentage’, geeft hĳ aan.
Daarnaast zĳn de nieuwe grassen beter
bestand tegen ziekten als kroonroest. En
tot slot geeft Groot Koerkamp aan:
‘Doorzaaien is ook een manier om klaver
in de zode te brengen en onkruid te verwĳderen.’ l
Bert Post: ‘Het resultaat van doorzaaien
moet je niet na een maand bekĳken, maar
merk je vanzelf in de eerste snede’
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