
VOORBEREIDING

ZAAIEN

Kruidenrijk grasland vraagt om een andere aanpak in aanleg en onderhoud dan grasland. Ook verschilt het 
management per grondsoort. Met onderstaande tips ben je verzekerd van een succesvolle teelt van gras-
voederkruiden. Met keuzes in de bemesting kun je de verhouding in de botanische samenstelling sturen.

Tips voor succesvol telen
van gras-voederkruiden

Teelthandleiding 

Schoon perceel Kies een perceel met een lage onkruiddruk of maak gebruik van een vals 
zaaibed.

pH Breng pH op orde (zand > 5,5 ; klei > 6,0). 

Bemesting Voor het inzaaien het perceel niet bemesten. Dit voorkomt dat de kruiden 
tijdens de vestiging en begin groei veel concurrentie krijgen van het gras. 

Zaaibed Maak een egaal en stevig zaaibed. 

Zaaiperiode April of van half augustus tot half september. 

Zaaihoeveelheid 
NutriHerb rietzwenk 60 kg per ha.
NutriHerb Engels raaigras 45 kg per ha. 
NutriHerb doorzaai 15 kg per ha.

Toevoegen extra klaver
Wil je het gewas minimaal bemesten of heb je arme zandgrond dan 
kun je ervoor kiezen om extra klaver aan NutriHerb toe te voegen.
Je haalt het beste resultaat met 3 kilo Quartet witte klaver.

Mengen Meng tijdens het inzaaien het zaad regelmatig om ontmenging te 
voorkomen (minimaal bij iedere hectare).

Zaaidiepte 0,5 – 1 cm. Gebruik een Cambridge rol om het zaad goed aan te drukken  
in de bodem. 

Rijafstand Maximaal 8 cm.

Doorzaaien 
Herinzaai heeft de voorkeur ten opzichte van doorzaaien.
NutriHerb doorzaai is speciaal samengesteld om in bestaand grasland 
kruiden toe te voegen.  



BEMESTEN

Bemesting

Je kunt de balans tussen kruiden en gras beïnvloeden met bemesting.

• 30 m3 rundveedrijfmest per ha in voorjaar.
• 15 m3 rundveedrijfmest per ha na de 2e snede.
•  Stikstof kunstmestgift is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik    

van het kruidenperceel.
• Fosfaat en kalibemesting afhankelijk van bodemtoestand en onttrekking.

Onderhoud

Laat gewas niet te oud worden vanwege overwoekering, smakelijkheid en 
voederwaarde.

• Afwisselend maaien en weiden geeft het beste resultaat.
• Onkruidbestrijding is niet mogelijk.

ONDERHOUD

OOGSTEN 

Weiden Regelmatig omweiden stimuleert hergroei van de klavers.
• Laat gewas niet te veel doorschieten

Drogestofpercentage Maximaal 45 % ds in verband met brokkelverliezen, bij voorkeur niet 
schudden. 

Maaihoogte Minimaal 6 cm. 

Inkuilen Bonsilage toevoegen voor een betere conservering en het voorkomen van 
broei en schimmels. 
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