Klaverschatten: kijk en vergelijk
Het gaat erom dat u bij de looproute geen rekening houdt met
uw kennis van het perceel. Men is namelijk geneigd om juist
die plaatsen aan te doen waar behoorlijk wat klaver staat.
Zo overschat men gemakkelijk het klaveraandeel.
In die wandeling kiest u tien afzonderlijke plekken, bijvoorbeeld
door vijftig stappen te tellen. Op deze tien plaatsen staat u stil
en schat u het klaveraandeel in het grasklaver dat u voor u ziet
tot ongeveer 10 m van u vandaan. Hierbij vergelijkt u wat u ziet
met de foto’s, en komt u tot een schatting. Die schatting kan
ook tussen twee foto’s in liggen, bijvoorbeeld 25 %.

Matteo de Visser en Bert Philipsen
Weet u van ieder perceel of er genoeg, te veel of te
weinig klaver staat? Het blijkt moeilijk om dat te
beoordelen. Er is nu een hulpmiddel voor het
klaverschatten: de Klaverwijzer.
Het klaveraandeel is van belang voor een goede ruwvoer
productie bij een lage stikstofbemesting. Het optimale klaveraandeel in percelen voor maaien en weiden ligt rond de 40 %,
bijvoorbeeld 30 % in het voorjaar en 50 % in de zomer. Het
gaat bij het klaverschatten om het aandeel klaver in de bezetting van de zode en niet om het klaverpercentage in de
drogestofproductie.
Er zijn weinig grasklaver“telers” en voorlichters die het
klaveraandeel goed kunnen schatten. Het Praktijkonderzoek
Veehouderij heeft een kaart gemaakt waarop vijf foto’s staan
met verschillend klaveraandeel. Het zijn foto’s met 10, 20, 35,
50 en 75 % klaver. Deze foto’s helpen u bij het schatten van
het klaveraandeel in uw eigen percelen.
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Handleiding
Hoe werkt de Klaverwijzer? U loopt door uw perceel.
In figuur 1 ziet u een voorbeeld van een goede looproute.

8
4

2

3

Figuur 1 looproute

Meer weten …..
Gedurende de zomer houdt het Praktijkonderzoek Veehouderij praktijkcursussen Klavermanagement voor groepjes veehouders.
Neem voor meer informatie contact op met Judith Minderman:
Tel.: (0320) 293 480
Fax: (0320) 241 584
e-mail: j.s.minderman@pv.agro.nl
Tip: u kunt hiervoor uw waardebonnen van Steunpunt Mineralen gebruiken.
Het internetadres van Steunpunt Mineralen is www.steunpuntmineralen.nl
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Deze schatting schrijft u op.
Van de tien afzonderlijke schattingen berekent u een gemiddelde en dat is het geschatte klaveraandeel in het perceel.
Figuur 1 Voorbeeld van een looproute om het klaveraandeel in
en gras/klaverperceel te schatten
Vooral voor cultuurklaver
De foto’s zijn genomen in percelen met witte cultuurklaver. Het
is daarom moeilijker om goede schattingen te maken van
percelen waarin (ook) weideklaver of rode klaver voorkomen.
Bovendien is het zaak om de schattingen uit te voeren bij een
bepaald gewasstadium. Percelen die juist zijn gemaaid of
beweid zijn niet te schatten. Als de klaver volop bloeit is een
betrouwbare schatting ook een moeilijke opgave. De bloemen
domineren het beeld. De beste schatting is te maken bij een
snede van 15 –25 cm hoog met weinig bossen en (nog) weinig
klaverbloei.
Test
Er is een test uitgevoerd waarin veehouders klaverschattingen
hebben gemaakt van kleine proefveldjes en grote percelen. Zij
gebruikten hierbij een voorlopige versie van de Klaverwijzer.
Deze test leverde ons suggesties op voor een nog betere
bruikbaarheid. Hiermee hebben we de kaart aangepast en een
handleiding opgesteld.
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Zelf schatten …..
Met de Klaverwijzer kunt u zelf, relatief eenvoudig,
het aandeel klaver schatten in uw gras/klaverpercelen.
De vochtbestendige kaart is voor € 17,50
(incl. BTW & verzendkosten) te bestellen bij het Praktijkonderzoek Veehouderij:
Tel.: (0320) 293 211
Fax: (0320) 241 584
e-mail: info@pv.agro.nl
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Cursussen Graslandgebruik wegens succes geprolongeerd !
Maak gebruik van de nieuwste kennis over graslandbeheer. Dit kan in de cursus Graslandgebruik, die al vele malen met groot
succes is gehouden. Deze zomer wordt u op uw bedrijf in een ochtend- of middagprogramma nog eens extra geprikkeld het huidige
graslandmanagement onder de loep te nemen.
Een voldoende productie van vers gras en graskuil met een uitstekende kwaliteit bij lagere kunstmestgiften vraagt een uitgekiend
graslandmanagement. We gaan met u in op het scheuren van grasland, doorzaai, verdeling van drijfmest en het bemestingsadvies.
En dat is nog niet alles. We gaan ook bij u in de wei kijken, op zoek naar de verschillende grassoorten en hun specifieke
eigenschappen. Als klap op de vuurpijl dagen we u uit de juiste drogestofopbrengst van een maai- en weidesnede te schatten…
Aanmelden kan individueel of als groep bij kennismakelaar Judith Minderman, tel. 0320 293 480.
In overleg bepalen we de datum, tijdstip en lokatie.
Let op: Voor bedrijfsvoorlichters organiseert Praktijkonderzoek speciale graslandcursussen afgestemd op de vraag.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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