GESPONSORD ARTIKEL GRASLANDVERBETERING

Wat staat je nog te doen binnen het graslandbeheer na de eerste drie snedes? Samen met
ForFarmers beschrijft VeeteeltGRAS welke keuzes er nog rond bemesting, onkruidbestrijding,
graslandvernieuwing en bodemverbetering gemaakt moeten worden.

Focus op gras en bodem
in nazomer en herfst
Altijd weer een hele zorg minder als de eerste snedes succesvol zijn binnengehaald. Maar meteen daarna komt de vraag wat je de rest van het jaar nog
met je grasland gaat doen. Teeltspecialist Ron Vennix van ForFarmers zet de
belangrijkste tips voor de tweede helft van het groeiseizoen op een rij.

Geef geen drijfmest
vanaf de zomer
Los van de vraag hoeveel drijfmest je nog hebt, raadt
Vennix het sterk af om drijfmest toe te dienen vanaf juli
en zeker vanaf augustus. ‘De nawerking van stikstof uit
drijfmest is lang, waardoor je in het najaar veel meer
grasgroei krijgt dan je lief is.’ Heb je nog ruimte om
kunstmeststikstof te strooien? Verdeel deze dan zo
optimaal mogelijk, om zo onder andere roestvorming
te voorkomen, adviseert de teeltspecialist.
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Kijk goed
naar kali
Voor het kaligehalte van de bodem kun je wat Vennix betreft nauwelijks
genoeg aandacht hebben. Kali reguleert de vochthuishouding van de plant
en stimuleert de sapstroom, waardoor de plant gezonder en vitaler blijft.
Controleer aan de hand van kuiluitslagen eerst of het kaligetal tussen
de 25 en 35 ligt, luidt zijn advies. Als dit onder de 25 ligt, heeft de bodem
te weinig kali aan het gewas kunnen leveren en is kalibemesting noodzakelijk. Doe voor de zekerheid een dubbelcheck aan de hand van een
bodemanalyse.
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Houd gras smakelijk
voor beweiding
Voor weidebedrijven is het belangrijk om het gras ook na
de derde snede smakelijk te houden. Natrium (zout) is
volgens Vennix de beste smaakstimulator en zorgt er ook
voor dat het gras minder in elkaar zakt. ‘Dien het wel in
kleine hoeveelheden toe in plaats van in één keer de
totale jaardosering. Door dit te combineren met bijvoorbeeld een stikstofbemesting scheelt dat een werkgang.’

Beoordeel de
bodemconditie
Terwijl een hectare grond al gauw vijftig keer meer kost dan
een goede koe, hebben de meeste veehouders nog altijd
meer aandacht voor hun koeien dan voor de bodem, constateert Vennix. ‘Dat is opvallend, want de kwaliteit van de
bodem is de basis voor de melkproductie. Dus waarom zou
je aan de bodem niet minstens zoveel aandacht besteden
als aan je beste koe?’
Om de bodemconditie te onderzoeken gaat de teeltspecialist de wei in met een prikstok om harde, storende lagen op
te sporen die de afvoer, maar ook het opstijgen van water,
belemmeren. Ook gebruikt hij een spade om simpelweg
een kuil te graven en het profiel van de bodem te bekijken.
Dat laatste geeft onder andere een goed beeld van het
bodemleven en de bodemstructuur. Een tekort aan organische stof moet aangevuld worden, bijvoorbeeld met compost. En storende lagen moeten doorbroken worden, bijvoorbeeld door woelen. Een derde belangrijke indicator
voor de bodemconditie is de zuurtegraad, uitgedrukt in het
pH-getal op het bodemmonster.

Bodemverbetering
met compost
Vennix wijst op het grote belang van voldoende organische stof. Dit bindt en levert nutriënten aan het gewas,
houdt vocht vast, verbetert de bodemstructuur en de
waterregulatie, bevordert het bodemleven, zorgt voor
betere worteling en levert ten slotte ook nog koolstof.
Vennix ziet compost als de ideale meststof om de organische stof in de bodem een impuls te geven.
‘Compost bevat veel effectieve organische stof en snel
beschikbare kali en fosfaat die de wortelontwikkeling
stimuleren.’ Ook derogatiebedrijven, die geen fosfaat
uit kunstmest mogen toepassen, mogen via compost
fosfaat aanvoeren. Fosfaat in compost telt maar voor
50 procent in het benutten van de bemestingsruimte.
Graslandvernieuwing is het beste moment om compost
toe te dienen, omdat de bestanddelen dan het beste
worden vermengd met de grond. Vennix adviseert
verder met klem om compost te gebruiken die gegarandeerd vrij is van ziektekiemen en glas- en metaaldeeltjes.

Doorzaaien, vernieuwen
of niets doen?
Vanaf augustus breekt de ideale periode voor doorzaaien of vernieuwen van
het grasland aan. Ook op zand- en lössgronden mag dit jaar tot 31 augustus
worden gescheurd en vernieuwd. Wat je moet doen, hangt sterkt af van het
percentage goede grassen. Vennix hanteert de volgende stelregel: boven de
80 procent goede grassen is ingrijpen niet nodig, tussen de 60 en 80 procent
is doorzaaien de beste maatregel en bij minder dan 60 procent goede grassen
is scheuren en vernieuwen de enige goede optie.

Breng de pH-waarde
op peil met kalk
De pH-waarde wordt in de ogen van Vennix steeds belangrijker. ‘De pH bepaalt de benutting van onder andere stikstof en fosfaat. Terwijl de bemestingsnormen voor stikstof en fosfaat sterk verlaagd zijn, neemt de behoefte van het
gras aan voedingsstoffen door steeds hogere opbrengsten juist toe. Dan moet
je er dus voor zorgen dat alle nutriënten optimaal worden benut.’
De pH-streefwaarde voor zandgrond is circa 5,5 en voor kleigrond circa 6,5.
Is de gemeten waarde bijvoorbeeld 4,8 in plaats van de streefwaarde 5,5, dan
kan de grasopbrengst gemakkelijk met 10 procent dalen.
Bekalken is dé manier om de pH-waarde op peil te brengen en te houden.
Vennix: ‘Kalk zorgt niet alleen voor een goede opname van meststoffen, maar
stimuleert tegelijkertijd het bodemleven en verbetert de bodemstructuur.’ Bij
graslandvernieuwing is het moment na het scheuren ideaal voor bekalken,
maar het kan volgens de teeltspecialist ook uitstekend op een bestaande grasmat na de laatste snede.

Bespaar nooit op kwaliteit
van grasmengsels
Na de zorg voor de bodem komt het inzaaien. Vennix heeft hierbij één duidelijk
advies: ‘Bespaar nooit op de kwaliteit van graszaad, wat je teeltdoel ook is.’
‘Het verschil tussen een goed of een matig mengsel komt neer op een paar
tientjes per hectare, terwijl de opbrengstverschillen tussen rassen meer dan
10 procent kunnen bedragen. Die extra kosten per hectare heb je vaak al met
één snede terugverdiend door een veel betere opbrengst en kwaliteit.’
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