nd
bo
en
er

© PATRICK DIELEMAN

ht

Bo

Wapen je grasland
tegen de droogte

py

Patrick Dieleman
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Tijdens de Biovelddag van Inagro (Boer&Tuinder 44) was er veel interesse
voor een proef met tien mengsels met grassen, vlinderbloemigen en kruiden.
De bedoeling van het CCBT-project ‘Droogteresistente maaimengsels’ is om
combinaties te zoeken die meer oogstzekerheid bieden bij extreme droogte.
Volgens onderzoeker Luk Sobry lijkt vooral luzerne een meerwaarde te bieden
bij het klassieke mengsel van Engels raaigras, rode en witte klaver.

“O

co

p biomelkveebedrijven ligt driekwart van de oppervlakte onder
gras-klaver, die zowel wordt
begraasd als gemaaid”, begint Luk zijn verhaal. “Standaard gebruikt men Engels raaigras in combinatie met rode en witte klaver.
We willen meer oogstzekerheid en veerkracht inbouwen, door het mengsel uit te
breiden met gewassen die beter tegen de
droogte kunnen. Enerzijds zijn dat planten
met een penwortel, zoals luzerne, anderzijds planten met een wasachtig blad, zoals
kropaar. We streven hiermee geen maxi-
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male opbrengst na, maar een constante
opbrengst over meerdere jaren.” Begin
september 2019 werden 10 verschillende
mengsels uitgezaaid, met daarbij gras-klaver als referentieobject. De proef zal minstens vier jaar blijven aanliggen, om de evolutie van het gewas te kunnen bestuderen.

Aanleg
Op Inagro bekeken we een demonstratieveldje met alle mengsels, maar de eigenlijke proef werd aangelegd in een praktijkveld gras-klaver bij Wouter Claerbout in

Ingelmunster. “Doordat het veldje in praktijkomstandigheden ligt, worden alle veldjes gemaaid wanneer de gras-klaver maairijp is. Dit is niet altijd optimaal voor de
andere mengsels, omdat de vlinderbloemigen zodoende niet altijd de tijd krijgen
om voldoende te ontwikkelen. Luzerne,
bijvoorbeeld, ga je minder vaak maaien,
om de luzerne de kans te geven om reserve
op te bouwen.” Het is ook aangewezen om
in het eerste voorjaar niet te zware snedes
te nemen, om de vlinderbloemigen de
kans te geven om zich te ontwikkelen.
Sowieso is er minder variatie in de voederwaarde doorheen het seizoen dan bij gras
alleen. Smalle weegbree is al vroeg in actie
en blijft ook lang doorgroeien, zodat het
goed aanwezig was in de vierde snede. “We
gaan de mineralensamenstelling bepalen.
We weten dat grassen koper, zink en selenium aanbrengen in het rantsoen, maar
het is ook geweten dat kruiden een nog
betere samenstelling hebben. Ook door ->

Teelttechniek

Mengsels
1

Gras-klaver Referentie, 35 kg/ha
De rode klaver was dit najaar ruim
aanwezig. Dit is een mengsel dat
een goede opbrengst levert in
goede jaren. Dit jaar was die vrij
goed. Bij het oogsten van de vierde
snede, begin september, leverde dit
object de op één na hoogste opbrengst.

5

Nutriherb rietzwenk Barenbrug,
45 kg/ha

en

2

Bio Mixte L245 Aveve, 30 kg/ha
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Dit is een variante op nummer 4 met
rietzwenkgras in de plaats van Engels
raaigras. Rietzwenkgras komt wat
trager tot ontwikkeling, waardoor het
iets meer plaats laat voor de klaver en
de kruiden. Het heeft een diep wortelstelsel wat een voordeel is bij droogte. De achterstand
in de eerste drie sneden wordt opgehaald in de vierde.

6

Saladebuffet kruidenrijk Bio,
Pure Graze, 45 kg/ha

er

Dit biomengsel bevat Engels raaigras, rietzwenkgras, kropaar en timothee en daarnaast luzerne, rode
klaver, witte klaver en rolklaver.
Het mengsel bevat 22% luzerne, die
ruim aanwezig was in de vierde snede.
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De firma Pure Graze was de eerste die volledige mengsels met
grassen, vlinderbloemigen en
kruiden op de markt bracht. Deze
mengsels hebben een zeer diverse
grassamenstelling (Engels raaigras,
veldbeemd, timothee, beemdlangbloem, kropaar,
rietzwenk). Het aandeel vlinderbloemigen is in het
biomengsel iets hoger dan in nummer 7. Pure Graze
raadt dit mengsel aan voor zandleem- en zwaardere
bodems. Voor zandgrond raden ze mengsel 7 aan.

Sencier Bio nr. 3 Fayt, 30 kg/ha
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Dit mengsel is gelijkaardig aan dat in
nummer 2, maar bevat ook nog wat
Italiaans en gekruist raaigras die bij
de eerste sneden voor een hogere
opbrengst zorgen. Deze combinatie
zorgde voor de hoogste totale opbrengst
in de proef, maar blijft iets achter in voederwaarde.
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Nutriherb Engels raaigras Barenbrug,
45 kg/ha
Dit bevat voornamelijk Engels
raaigras aangevuld met timothee,
klaver en een kleine hoeveelheid
karwijzaad, smalle weegbree en
cichorei. In de laatste twee sneden
waren die kruiden zeer goed aanwezig.
Wellicht hebben die ten gevolge van de droge zomer
ruimte gekregen om te kunnen groeien.

7

Saladebuffet Zandgrond, Pure Graze,
38 kg/ha

4

Dit heeft dezelfde variatie aan grassen als mengsel 6, maar bevat
meer variatie in de kruidencomponent. Cichorei en smalle weegbree worden hier aangevuld met
kleine pimpernel, peterselie, karwij en
duizendblad. Ook hier is de diversiteit in de vlinderbloemigen uitgebreid: rode en witte klaver, luzerne,
esparcette, basterdklaver en rolklaver.

Grassen

Kruiden

Klaver

Luzerne
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8

Luzerne, Barenbrug, 25 kg/ha

Luzerne investeert eerst sterk in de
wortel, vooraleer bovengronds uit
te groeien. Daardoor was er in de
eerste sneden zeer veel onkruid
aanwezig. Vanaf de derde snede was
de luzerne echter goed ontwikkeld en
leverde die in de vierde snede de hoogste opbrengst op.

nd

hun diversiteit weten ze meer sporenelementen uit de bodem te halen. De bitterstoffen in de cichorei kunnen helpen om
wormbesmettingen tegen te gaan.”
Het zaaien moet oppervlakkig gebeuren,
omdat bij de kruiden en vlinderbloemigen
veel lichtkiemers zitten. Er kan bijvoorbeeld
breedwerpig gezaaid worden, waarna wordt
aangedrukt met een Cambridgerol. Sobry
raadt aan om geen extra kunstmest toe te
dienen bij het aanleggen, om op die manier
de klaver wat voordeel te geven ten opzichte
van de grassen.
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Luzerne met kropaar, Barenbrug,
Joordens, 25 kg/haa

In Zuid-Frankrijk wordt luzerne vaak gecombineerd met kropaar om onkruiddruk tegen te gaan. In de proef zorgde
de kropaar voor een sterke onderdrukking van de luzerne. Dit mengsel had
tot nu toe de laagste opbrengst.
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Voorlopige conclusie
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Luk Sobry stelt vast dat de hoogste
opbrengsten genoteerd werden in de stroken waarin de vlinderbloemigen goed tot
ontwikkeling kwamen (figuur 1). “Uitschieters waren het referentiemengsel (1) met
Engels raaigras, rode en witte klaver en het
gras-klavermengsel met extra luzerne (3).
Cichorei en smalle weegbree, die bekend
staan om hun droogtetolerantie, kwamen
goed tot ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat het met een uitgebalanceerd
mengsel moet mogelijk zijn om een hogere
opbrengst te halen dan bij gras alleen. Met
een uitgebreider mengsel, met planten die
op verschillende dieptes wortelen, krijg je
sowieso een stabieler systeem. En het is
bovendien ook goed voor de bijen!” n

Luzerne met klaver en grassen,
Barenbrug, Joordens, Camena, 35 kg/ha
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Dit is een combinatie van luzerne
met rode klaver en Engels raaigras,
rietzwenkgras, kropaar en timothee. Rietzwenkgras geeft meer
kansen aan de klaver dan Engels
raaigras. De luzerne was beperkt aanwezig, maar zal uitbreiden in de volgende jaren. De
opbrengst was in dit eerste jaar aan de lage kant.

Figuur 1. Opbrengst van de verschillende
mengsels in vier maaisnedes
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opbrengst (ton DS/ha)
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De echte proef ligt in een praktijkveld
gras-klaver in Ingelmunster.
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