
 
 

 

Beoordeel nu je grasland 
Het is nu een goed moment om je graspercelen te beoordelen op het aandeel goede grassen en 
eventuele onkruiden die er staan. Door nu je grasland kritisch te beoordelen, kun je met 
managementmaatregelen je goede graslandpercelen in standhouden en de matige en slechte 
percelen verbeteren. 
 

Waar kijk je naar? 
Goed grasland bevat 80% of meer goede grassoorten, klavers en eventueel ingezaaide kruiden. 
Maar hoe beoordeel je dit? Engels Raaigras herken je goed aan de rood/paarse voetjes en het 
geribbelde blad wat aan de achterzijde glimmend is. Een paarse voet is altijd goed. Ruwbeemd 
heeft in tegenstelling tot Engels raaigras een witte voet en ruwe bladeren met het kenmerkende 
spitse tongetje van 0,5 – 1 cm als je het blad lostrekt. Timothee staat vaak in pollen en heeft de 
kenmerkende gedraaide, zachte maar onbehaarde bladeren, een duidelijk tongetje en een mooi 
bloeiende pluim. Kweek heeft bleekgroen blad en voelt ruw aan en de onderzijde is dof van kleur. 
Kweek lijkt wel wat op Timothee, maar heeft in tegenstelling tot Timothee ondergrondse uitlopers. 
Rode en witte klaver behoren ook tot de goede grassen en zijn eenvoudig te herkennen aan het 
ronde bloemetje en drie ronde blaadjes. Als je bovenstaande grassen herkent, kun je vaak al 80% 
van je grassamenstelling beoordelen. 
 

Managementmaatregelen voor maximaal rendement van eigen land 
Onderstaand een aantal tips om grasland in optimale conditie te houden of te krijgen. 
 
Goed grasland 
Goed grasland bevat 80% of meer goede grassoorten en klaver. 
Actie: Met goed graslandmanagement kan het aandeel goede grassen op een hoog niveau 
worden gehouden. Zo kan een klein aandeel kweek onder de duim worden gehouden door 
intensief te weiden. Zowel ruwbeemd als straatgras kunnen worden “teruggezet” door in het najaar 
of vroege voorjaar de percelen te wiedeggen. Daardoor ontstaat er ruimte voor het Engels 
Raaigras om zich te ontwikkelen. Onafhankelijke onderzoeksresultaten bevestigen dit ook; het 
zorgt voor 10% meer opbrengst en 10% meer voederwaarde. 
 
Matig grasland 
50 tot 80% goede grassoorten en klaver, 20% of meer open zode.  
Waardering: grasland is te goed om te vernieuwen maar te slecht om verder te telen. 
Actie: Doorzaaien met 15 tot 20 kg graszaad per hectare om het aandeel goede grassen te 
verhogen. Doorzaaien in de herfst heeft sterk de voorkeur boven doorzaaien in het voorjaar. 
Onkruid heeft minder kans om zich te ontwikkelen en de opbrengst van de eerste snede is bij 
inzaai in de herfst hoger dan bij inzaai in het voorjaar. Uit onderzoek van de PPS Ruwvoer en 
Bodem, waarin ook Agrifirm partner is, komt naar voren dat doorzaaien in het najaar, vooraf 
eggen, inzaaien op kort en vochtig gras en narollen sleutelwoorden zijn als het gaat om succesvol 
zijn in het doorzaaien van grasland.  
 
Slecht grasland 
Slecht grasland bestaat uit 50% of minder goede grassoorten en klaver, 20% of meer kweek. 
Waardering: slecht grasland, economisch onverantwoord om verder te telen. 
Actie: Vernieuwen van de zode. Oude graszode doodspuiten. De herfst is daar de beste periode 
voor. 


