GESPONSORD ARTIKEL BIODIVERSITEIT

Kruidenrijk grasland
wordt lucratief

De vraag naar kruidenrijke graszaadmengsels stijgt.
Dat blijkt uit verkoopcijfers van graszaadleverancier
Limagrain. De laatste vier jaar steeg de omzet in
graslandkruiden elk jaar met zo’n 30 procent.

K

ruiden in het gras beantwoorden aan
de roep om meer biodiversiteit. Het
geeft boerenland een natuurlijke en
fleurige uitstraling en biedt leefomgeving
aan insecten en weide- en boerenlandvogels.
‘Melkveehouders zien de roep om meer
kruiden vaak nog als bedreiging, een
“must”. Maar ze moeten er juist creatief
mee omgaan. Dan kan het economisch en
voor de diergezondheid voordelen opleveren’, adviseert commercieel manager
Jos Groot Koerkamp van Limagrain.
‘Het besef dat kruiden waarde hebben,
moet weer onder de aandacht van melkveehouders worden gebracht’, vindt ook onderzoeker Rob Geerts van Wageningen
University & Research.

Hogere drogestofopname
Voederproeven wijzen uit dat zonder verlies
van melkproductie 25 tot 30 procent van de
raaigraskuil is te vervangen door kruidenrijk gras. ‘Je levert in op drogestofproductie,
vem en eiwit. Maar dit compenseer je doordat koeien dankzij de smakelijkheid tot wel
2 kilo per dag meer droge stof vreten. Dat
stimuleert melkproductie’, zegt Geerts.
Kruidenrijk ruwvoer heeft meer voordelen.
Het is rijk aan vitamines, mineralen, spoorFiguur 1 – Verhouding mineralen in kruiden en
vlinderbloemigen versus die in Engels raaigras,
waarbij Engels raaigras op 100 is gesteld
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Een interessante optie om invulling te
geven aan biodiversiteit is het inzaaien van kruidenrijk grasland. VeeteeltGRAS beschrijft met Limagrain de
mogelijkheden.

elementen en structuur. Daarmee is het
een belangrijk wapen tegen pensverzuring
en gebrekziekten. Geerts wijst ook op gezondheidsbevorderende inhoudsstoffen.
‘Tannine in gewone rolklaver helpt tegen
maagdarmwormen. Smalle weegbree bevat
het bacteriënwerende aucubine en de taraxine in paardenbloem ondersteunt de
lever- en nierfunctie.’ Hij adviseert om met
zuiver inheemse mengsels te werken.

3 cent per liter meer
Limagrain ziet de vraag naar biodiversiteit
en natuurinclusieve landbouw terugkomen
in de verkoopcijfers van kruidenmengsels.
‘Die verkopen we al sinds 1994, toen vooral
vanwege het weidevogelbeheer. De laatste
vier jaar stijgt de omzet snel, jaarlijks met
dertig procent’, vertelt Groot Koerkamp.
Brusselse vergroeningseisen spelen daarbij
een rol. ‘Maar je ziet ook vanuit de markt
vraag. Kijk naar A-ware en Albert Heijn, of
FrieslandCampina. Partijen die minimaal
drie cent per liter melk meer betalen voor
melk uit kruidenrijk grasland.’
Ook vanuit agrarisch natuurbeheer en
Europees landbouwbeleid verwacht Groot
Koerkamp extra stimulans voor kruidenrijk
grasland. Limagrain introduceerde daarom
dit jaar het mengsel Graslandkruiden, speciaal voor het verrijken van de weilanden.
Inzaai, beheer, bemesting en onderhoud
van kruidenrijk grasland doen wel een
appel op het vakmanschap van de boer.
Verschraling vergt, zeker op voedselrijke
klei- en veengronden, geduld. Een snellere
manier is inzaaien. ‘De teelt is niet eenvoudig’, stelt Groot Koerkamp. Toch wil hij de
misvatting uit de wereld dat de klok op
melkveebedrijven zeventig jaar terug moet.
‘Blijf het hoogproductief gras lekker doorontwikkelen op vruchtbare percelen, maar
bestem perceelsranden, stroken langs het
kavelpad en minder vruchtbare percelen
voor kruidenrijk grasland. Het kan je wel
eens veel meer opleveren dan je denkt.’ l
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