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Goed grasklaver telen: wat houdt dat in?
Sander Bernaerts

Check de weides in het voorjaar en
nazomer

Let op:

• Kale plekken?
• Verhouding gras en klaver
• Slechte grassen (m.n. ruwbeemdgras
en straatgras)
• Bekijk of onderhoud nodig is

“Beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald”

Doorzaaien indien nodig
•
•
•
•
•

Doorzaai

Kale plekken evt met de hand in het voorjaar
Omstandigheden bepalen het succes
Op tijd ingrijpen
Gelijk in het voorjaar beginnen (maart)
Na doorzaaien: Niet te zware snede maaien

Bemesting
• pH (zandgrond) is basisvoorwaarde
• Bemesting in het voorjaar is belangrijk,
verder in de regel proberen te vermijden
• Daarboven is er vaak een te kort aan zwavel
• Let ook op kali

Bron Inagro
Beeckman & Govaerts
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Maaien
Te lang maaien: lagere opbrengst, remmend op
klaveraandeel
Te kort maaien: lagere opbrengst, meer
onkruid(grassen), remmend op grasaandeel
7 cm, minstens voor gekruist raai, rietzwenk, kropaar

Goed maaien
• Bekijk optimale maaimoment per perceel
• Beperk structuurschade
• Gebruik scherpe messen
Zonder verdichting

Met verdichting

6 cm, minstens voor tetraploid engels raai

3 cm, kost 500-1000 kg d.s. in volgende snede t.o.v. 7 cm

Structuurschade voorkomen
•
•
•
•

Niet intensief bewerken bij inzaai
Droge momenten benutten
Niet onnodig bemesten
Streng zijn met mechanisatie:
• Juiste bandenspanning
• Gewicht!
• Slim berijden

Vermijd grond in de
kuil:
- Mollen
- Kale plekken
- Afstellen machines
- Ds%
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Een goede start bij herinzaai
• Bedenk dat grasklaver baat heeft bij
vruchtwisseling! Neem bij voorkeur andere
gewassen op in het bouwplan
• Grasklaver heeft baat bij een bemesting voor
de start
• Bewerk niet meer dan strikt noodzakelijk: ben
zuinig op je draagkracht

Groei van gras/ luzerne

Mengselkeuze
Beweiding
• Nadruk op diploïd engels
• Nadruk op spreiding in
doorschietdata
• Nadruk op witte weide- of
cultuurklaver en rode
mattenklee
• Aanvullen met bijvoorbeeld
timothee, veldbeemd,
kruiden
• Veel diversiteit

Maaien
• Nadruk op tetraploïd engels
• Doorschietdata bij voorkeur
bij elkaar
• Nadruk op rode klaver, maar
wel altijd wit toevoegen
• Aanvullen met bijvoorbeeld
rietzwenk, timothee,
gekruist, kruiden
• Veel diversiteit

Waarom brede mengsels?
• Meer soorten is risicospreiding
• Hoe meer soorten: hoe meer bovengrondse
massa (*)
• Meer soorten is meer N en C in de bodem (*)
• Meer waterinfiltratiecapaciteit (*)
• Meer soorten: sneller herstel na droogte (*)
(*) = wetenschappelijk onderbouwd

Goed geteeld maar wat nu?
• VEM is belangrijk, maar smakelijkheid
belangrijker
• Smakelijkheid wordt bepaald door zuren
(vooral melkzuur), suiker (+) en ruw as (-)
• In de regel liever wat vochtiger inkuilen

Conservering
“Droger” inkuilen > 50%

•
•
•
•

Trage conservering
Weinig melkzuur
Broeigevoeliger
Hoge pH

“Natter” inkuilen 40/45%
• Snelle conservering
• Veel melkzuur
• Smakelijk
• Lage pH
• Minder
conserveringsverliezen
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Kijk naar de analyses

Kijk naar de analyses

Telen voor beweiding
• Maak een beweidingsplan: Kies voor een systeem
en voer dat consequent en efficiënt uit.
• Maaien ten dienste van het weiden:
•
•

Niet alles tegelijk afscheren in het voorjaar
Elke wk/ 2 wk maaien in het seizoen
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Deskundig advies
Afwegen
Mengen
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