Meer gras door klaver
Eiwitproductie op het eigen bedrijf wordt steeds
belangrijker. Dit past bij een zelfvoorzienende landbouw
die streeft naar een lagere kostprijs per kilo melk.
Door de goede opkomst, relatief snelle doorgroei, het
vermogen tot stikstofbinding en de hoge voedingswaarde
biedt klaver een goed perspectief.

AANDACHTSPUNTEN
•	Klaver moet goed ontwikkeld
zijn voordat het de winter in
gaat.
•	Klaver heeft een voldoende
hoge bodemtemperatuur
nodig om te kiemen en kan
doorgaans tot uiterlijk half
september gezaaid worden.
•	Klaver moet ondiep gezaaid
worden, op maximaal 1 cm
diepte.
•	Let op de juiste pH-waarde van
de bodem (minimaal 5,5).
•	Klaver is een kali-behoeftig
gewas.
•	Geef alleen een (kleine)
drijfmestgift in het voorjaar, na
de tweede snede geen stikstof
meer geven.
•	Let op het middelengebruik bij
onkruidbestrijding (Buttress en
Harmony sparen de
klaver).

Klaver is een vlinderbloemige plant. Vlinderbloemigen binden stikstof
uit de lucht. Witte klaver kan 150 kg stikstof binden per hectare,
rode klaver tot wel 300 kg per hectare. De stikstof komt vrij in de
bodem en komt direct ten goede aan het gras. Door klaver in een
graslandmengsel op te nemen, kan de stikstofgift verlaagd worden
zonder dat de opbrengst achterblijft.De opbrengst kan zelfs hoger
uitvallen. Klaver blijft stikstof afgeven, zodat het grasland groeizaam
blijft. Hierdoor heeft roest aan het eind van het groeiseizoen geen
kans en blijft het gras extra smakelijk. Uit proeven is gebleken dat
melkkoeien meer opnemen en daardoor meer melk produceren.

KLAVERSOORTEN EN ZAAIADVIEZEN
Er zijn meerdere soorten klavers. De meest gebruikte zijn rode en
witte klaver.
Het is belangrijk om kleine hoeveelheden te mengen om ontmenging
in de zaaibak te voorkomen. Het optimale zaaiadvies hangt af van het
NLV-getal van de grondsoort.
Rode klaver is minder standvastig dan witte klaver en verdwijnt
na een aantal jaren uit de zode. Bovendien kan rode klaver minder
goed tegen berijden. Voor maaiweides wordt daarom DuoKlaver
geadviseerd. Als de rode klaver het moeilijk krijgt neemt de witte
klaver het over en blijft het klaveraandeel op niveau.

KLAVERSOORT

TOEPASSING

ZAAIADVIES MAAIHOOGTE

Witte klaver (Riesling, Rivendel)

Beweiden

3-4 kg/ha

5-6 cm

Rode klaver (Pavo, Rozeta)

Maaien

4-5 kg/ha

7-8 cm

DuoKlaver (70% rode en 30% witte klaver)

Maaien

5-6 kg/ha

7-8 cm
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Beter resultaat met Extra Doorzaai ProNitro
Het door- of bijzaaien van een bestaande graszode staat de laatste jaren steeds meer in de
belangstelling. Veehouders kunnen hiermee de productie en kwaliteit van het bestaande
grasland op peil houden. Bij doorzaaien moet het jonge plantje concurreren met de oude
zode. Daarom adviseren wij Extra Doorzaai ProNitro.

NIEUW! PRONITRO

AANDACHTSPUNTEN DOORZAAIEN GRASLAND

Het direct toevoegen van stikstof op het zaad is vier keer
efficiënter dan normaal bemesten. De stikstof voedt het
zaad en niet het onkruid. Bovendien hoeven de wortels
van de kiemplanten niet op zoek te gaan naar stikstof in
de grond. ProNitro is de nummer één meststofcoating
voor een snellere groei en vestiging, wat zorgt voor
30% meer planten. De slagingskans van doorzaaien is
bij toepassing van een ProNitro-coating aanmerkelijk
hoger.

•	De meest ideale tijd voor doorzaaien is het najaar,
vanwege vochtgehalte, bodemtemperatuur en
concurrentiekracht van de oude zode.
•	Indien noodzakelijk kan doorzaaien ook in het vroege
voorjaar (maart) of na de eerste snede plaatsvinden.
•	Het is raadzaam om voor doorzaaien een chemische
of mechanische onkruidbestrijding uit te voeren.
•	Verlaag de mestgift voor doorzaaien om het jonge
grasplantje meer kans te geven.
•	Na doorzaaien bij voorkeur beweiden of een lichte
maaisnede toepassen.

EIGENSCHAPPEN EXTRA DOORZAAI PRONITRO
1.	Het mengsel bestaat deels uit tetraploïde-rassen
en deels uit diploïde Engels raaigras. Tetra-rassen
hebben iets meer groeikracht na de kieming. Het
diploïde Engels raaigras zorgt voor een dichtere en
standvastige zode.
2.	K iemt bij lage bodemtemperaturen.
3.	Zorgt voor een verhoging van de opbrengst van de
bestaande grasmat.
4.	Geschikt voor beweiden en maaien.
5.	Standvastig grasmengsel, sterk tegen kroonroest.

Control

ProNitro

ZAAIADVIES EXTRA DOORZAAI PRONITRO*
Oude, open zode:
Jonge zode met slechte plekken:

35-40 kg/ha
20-25 kg/ha

*Graszaad wordt door behandeling met ProNitro 1,5 maal zwaarder. Hierdoor
is het zaaiadvies ongeveer 1,5 maal hoger dan bij onbehandeld graszaad.
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