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Inleiding 

Over het algemeen wordt aangenomen dat het herinzaaien van grasland tot een 
verhoging van de droge stof opbrengst leidt. Dit is bij herinzaai van grasland met een 
slechte botanische samenstelling zeker het geval, maar of vernieuwing van de zode altijd 
meer opbrengt is een andere vraag. Er zijn hieromtrent weinig of geen recente gegevens 
beschikbaar. 

Het opbrengst verhogend effect van graslandvernieuwing kan het gevolg zijn van: 

 het herinzaaien van nieuwe, productievere rassen 

 het verbeteren van de botanische samenstelling van de zode 

 het verjongen van de zode op zich : meer groeikracht, minder winterschade, betere 
droogteresistentie,… 

Om het economisch voordeel van graslandvernieuwing te kunnen berekenen moet men 
o.a. beschikken over betrouwbare gegevens omtrent het productieverhogend (of –
verlagend) effect van deze herinzaai. Het best worden deze productiecijfers onder 
begrazingsvoorwaarden opgemeten omdat grasland in hoofdzaak wordt begraasd en 
verschillen in botanische samenstelling en groei ook de netto-grasopname door het vee 
mee helpen bepalen (o.a. aspect smakelijkheid).  

Binnen het Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw werd in 1996 een proef 
opgestart om het effect van de ouderdom van de zode op de droge stof opbrengst te 
bepalen onder begrazingsvoorwaarden.  

Volgende instellingen  werkten hieraan mee: 

11..  Het Departement voor Fytotechnie en Ecofysiologie te Merelbeke (zandleem) 

22..  De Provinciale Dienst voor Land- en Tuinbouw - Antwerpen te Geel (zand) 

33..  De Bodemkundige Dienst van België te Wilsele (zand) 
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Het Departement Fytotechnie en Ecofysiologie - Merelbeke stond in voor de coördinatie 
van deze proeven. 

 

Mater iaal en methoden  

In 1996 werd in de 3 locaties een weide volledig heringezaaid met twee verschillende 
graszaadmengsels (ieder 50% van de oppervlakte): 

11..  een grasklavermengsel (35 kg per ha) bestaande uit: 

- 42% Meradonna (Engels raaigras)- halflaat type - tetraploïd 

- 16% Merwi (witte klaver) 

- 42% Merifest (beemdlangbloem) 

22..  een graszaadmengsel  van Engels raaigras (40 kg per ha) bestaande uit: 

- te Merelbeke : 50% Merkem (tetraploïd laat) + 50% Paddok (diploïd laat) 

- te Geel : 50% Merkem (tetraploïd laat) + 50% York (diploïd laat)  

- te Wilsele : 50% Merkem (tetraploïd laat) + 50% Barpolo (diploïd laat) 

Vanaf 1997 tot en met 2000 werd jaarlijks een strook van ongeveer 1/5 van de 
oppervlakte van ieder graszaadmengsel heringezaaid met de zelfde mengsels aan de 
zelfde zaaidichtheid op de 3 percelen. In principe zou er jaarlijks rond 1 september 
worden uitgezaaid om ook het grasmengsel met beemdlangbloem en witte klaver de 
kans te geven om zich goed te vestigen voor de winter. In de praktijk lukte dit niet altijd: 
soms was het veel te nat of veel te droog. Dit verklaart waarom in de centra werd gezaaid 
tussen 1 september en begin oktober. 

Bij de bemesting werd rekening gehouden met de inzaai van witte klaver. De objecten 
met klaver ontvingen alle stikstof  vóór 15 juni en in mindere mate dan het grasbestand 
zonder klaver. Zodoende kreeg de klaver de kans om zich op een normale wijze te 
ontwikkelen. Alle objecten van gras/klaver of van het gras zonder klaver ontvingen 
evenveel stikstof en op hetzelfde moment en werden ook op het zelfde moment 
begraasd. 

Voor de bepaling van de droge stof opbrengst werden, vóór het inscharen en na het 
uitscharen van de dieren drie stroken (8-10m

2
) per object uitgemaaid, gewogen en 

bemonsterd, o.a. voor droge stof bepaling. Om op deze manier te kunnen werken was op 
deze weide geen doorlopende begrazing mogelijk en werd gekozen voor een 
omweidingssysteem. Opdat de verschillen in grasgroei tussen de objecten gedurende de 
begrazingsperioden zouden kunnen verwaarloosd worden, moet de duur ervan zo kort 
mogelijk worden gehouden. In deze proeven wordt dit beperkt tot maximaal vijf dagen.  

Op deze wijze kan men berekenen: 

11..  de hoeveelheid droge stof die de dieren uit gras hebben opgenomen op ieder object en 
in iedere omloop 

22..  de snelheid van de grasgroei tussen 2 omlopen in op ieder object gedurende het ganse 
groeiseizoen 
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33..  het productieverlies in het jaar van herinzaai ten gevolge van het herinzaaien op zich  
t.o.v. de oorspronkelijke zode (zaai 1996). Dit verlies werd berekend vanaf de 
zaaidatum 

44..  de totale droge stof opbrengst per object per jaar en over de ganse cyclus (1996-2001) 

Bij het graszaadmengsel met witte klaver werd voorzien om per object in iedere omloop 
een monster gras/klaver te scheiden in een klaver- en een grasaandeel en vervolgens te 
drogen, zodat een goed idee werd verkregen omtrent  het klaveraandeel t.o.v. het totaal 
(% op basis van het drooggewicht). In Merelbeke werd dit zo uitgevoerd, in Geel slechts 
ten dele en in Wilsele werd, niet in alle omlopen, het klaveraandeel ingeschat op basis 
van de bedekkingsgraad. Dit laat niet toe om het klaveraandeel tussen de 3 locaties te 
vergelijken. 

 

Resultaten 

Merelbeke 

In Merelbeke werden de objecten met en zonder klaver als een apart perceel behandeld 
en begraasd door jong vleesvee (wit-blauw, 350-500 kg). De percelen met en zonder 
klaver werden in de eerste snede altijd gelijktijdig gemaaid en bijna altijd na elkaar 
afgegraasd zodat het aantal omlopen binnen een groeiseizoen niet verschilde. 

Om de ongelijkheden in grasgroei in de eerste snede tussen de objecten te neutraliseren 
werd deze eerste snede steeds gemaaid. Hierdoor waren de verschillen in grasaanbod 
tussen de objecten voor de eerste begrazing veel verminderd en mede door het vroeg in 
scharen werden alle objecten bijna altijd goed afgegraasd. In de loop van het seizoen 
werd niet meer gemaaid. De percelen werden in de zomer soms gebloot en ook op het 
einde van het weideseizoen werden de weiden kort gezet. 

Het perceel gras/klaver ontving jaarlijks 170 kg N.per ha en het perceel zonder klaver 330 
kg N per ha. Jaarlijks werd 1 maaisnede genomen in het voorjaar gevolgd door 6 
omlopen onder begrazing. De gemiddelde begrazingsduur per omloop bedroeg 3.8 
dagen voor het grasperceel en 3.3 dagen voor het gras/klaverperceel. 

Het vernieuwen van een strook grasland gebeurde steeds op de zelfde wijze: vernietigen 
van de oude zode door te frezen, enkele dagen laten drogen, ploegen, zaaiklaar leggen 
en machinaal inzaaien. Meestal werd er geen herbicide toegepast omdat dit niet nodig 
bleek te zijn. 

De droge stof opbrengsten van de 5 objecten met en zonder klaver zijn in Tabel 1 
weergegeven. In deze tabel worden alle opbrengsten relatief uitgedrukt t.o.v. de 
opbrengsten van de oorspronkelijke zode: de zaai 1996. De gemiddelde opbrengsten 
voor het gras, inzaai 1996, schommelt tussen 9.5 en 13.4 ton DS per ha met een 
gemiddelde van 11.1 ton DS per ha over de voorbije 5 jaar. Voor gras/klaver, inzaai 1996 
ligt de opbrengst tussen 8.5 en 11.9 ton DS per ha met een gemiddelde van 10.6 ton DS 
per ha over de voorbije 5 jaar.  

Geen enkel object dat opnieuw ingezaaid werd slaagt erin meer op te brengen dan de 
oorspronkelijke zode. Het herinzaaien van gras in deze 5-jarige periode resulteerde in 
een opbrengstdaling met gemiddeld 6% (3-7%) voor het gras en 8% (4-12%) voor gras 
met klaver. Dit is te wijten aan een lagere opbrengst in het jaar van inzaai en vooral van 
het eerste en tweede jaar na inzaai. De botanische samenstelling van de zode zonder 
klaver, ingezaaid in 1996 blijft ook na 5 jaar zeer goed want het aandeel Engels raaigras 
blijft zeer hoog (een belangrijkheidspercentage of B% van 80%). Bij gras met klaver is het 
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aandeel Engels raaigras veel lager (B%= 56%) maar in combinatie met veel klaver (B% = 
26%) is de zode van goede kwaliteit.   

De gemeten verliezen aan drogestofopbrengst in het jaar van aanleg en in het eerste jaar 
na inzaai t.o.v. de zaai 1996 zijn in Tabel 2 berekend. Bij gras zonder klaver bedragen de 
verliezen respectievelijk  7.8 % en 12.0 %. In totaal van de 2 jaren bedraagt de 
productiederving 2.2 ton Dsper ha. Voor de gras/klaverzode zijn de opbrengstverliezen 
respectievelijk 6.7% en 27.3%. Voor gras met klaver lopen vooral in het eerst jaar na 
inzaai de DS-verliezen sterk op: de jonge klaverplanten zijn nog niet ten volle ontwikkeld 
en hebben de zode nog niet volledig gekoloniseerd. Hierdoor is de N-fixatie in deze 
objecten nog niet in volle werking. De lagere N-bemesting, die voor alle gras/klaver 
objecten dezelfde is, speelt de nieuwzaai blijkbaar parten en ligt aan de basis van de lage 
productiecijfers. Dit brengt het totale verlies aan droge stof in het zaaijaar en in het eerste 
productiejaar op 3.5 ton Dsper ha.   

 

Tabel 1: Invloed van herinzaai op de totale DS-opbrengst onder begrazing te Merelbeke (1996-2001) 

 Object  oogstjaar 1997 1998 1999 2000 2001 gemidd. 
relatieve 
waarden 

Engels raaigras       

zaai 1996 (09 sept.) 100 100 100 100 100 100 

zaai 1997 (07 okt.) 94
1) 

90
2) 

102 99 100 98 

zaai 1998 (29 sept.) 100 96
1) 

92
2) 

85 92 93 

zaai 1999 (26 sept.) 100 100 91
1) 

82
2) 

91 93 

zaai 2000 (05 sept.) 100 100 100 88
1) 

84
2) 

94 

100=…kg DS per ha
1 

9537 10326 9961 13418 12128 11074 

Gras en klaver       

zaai 1996 (09 sept.) 100 100 100 100 100 100 

zaai 1997 (07 okt.) 98
1) 

54
2) 

85 111 101 89 

zaai 1998 (29 sept.) 100 95
1) 

73
2) 

105 105 95 

zaai 1999 (26 sept.) 100 100 94
1) 

76
2) 

72 88 

zaai 2000 (05 sept.) 100 100 100 86
1) 

83
2) 

94 

100=…kg DS per ha
1 

8416 10491 11588 11817 10803 10623 

1)
netto-opbrengst tot aan de herinzaai  

2)
netto opbrengst in het eerste jaar na zaai  

 

Tabel 2: Overzicht van de verschillen in droge stofproductie ten gevolge van het herinzaaien van goed 
grasland t.o.v. de zaai 1996 te Merelbeke   

Object 

-: verlies 

+: winst 

jaar van inzaai (1) jaar na inzaai (2) totaal op 2 jaar 
(1) + (2) 

kg DS/ha % kg DS/ha % kg DS/ha % 

gras - 849 - 7.8 - 1317 - 12.0 - 2166 - 9.7 

gras + klaver - 701 - 6.7 - 2851 - 27.3 - 3552 - 16.3 

 

Bij de inzaai van gras/klaver is het ook belangrijk om een goede klaverontwikkeling te 
krijgen om bij een lage N-bemesting een hoge voederwaarde en goede droge stof 
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productie te kunnen realiseren. In Tabel 3 is het klaveraandeel van de 5 objecten jaarlijks 
weergegeven in 3 cijfers: bij de eerste snede in het voorjaar, het hoogste aandeel in juli-
augustus en bij de laatste omloop op het einde van het groeiseizoen.  

 

Tabel 3: Procentueel klaveraandeel (drooggewicht) in de zode bij de gras/klaverobjecten te Merelbeke 
(1996-2001) 

Object     oogstjaar 1997 1998 1999 2000 2001 

zaai 1996 (09 sept.) 12-40-24
(1) 

12-30-9 8-58-24 21-71-13 12-37-36 

zaai 1997 (07 okt.) 
 

1-2-2 12-19-11 5-18-3 4-26-27 

zaai 1998 (29 sept.)  
 

10-45-36 22-39-27 13-50-43 

zaai 1999 (26 sept.)   
 

2-7-2 4-22-14 

zaai 2000 (05 sept.)     19-44-18 

(1): 1
ste

 omloop – midzomer – laatste omloop  

Uit deze tabel blijkt de inzaai in 1996, 1998 en 2000 vanaf het eerste jaar een goed 
klaveraandeel in de zode hebben ontwikkeld. En dit ondanks het feit dat de inzaai in 1999 
pas eind september is gebeurd. Toch moet ernaar gestreefd worden om rond 1 
september gras/klaver in te zaaien, bij latere inzaai neemt het risico op een zeer geringe 
aanwezigheid van witte klaver sterk toe. De zaai op 7 oktober 1997 en 26 september 
1999 gaf zeer weinig klaver in het eerste jaar maar dank zij de aangepaste N-bemesting 
nam het klaveraandeel met de jaren toe. Dit uitstel kost wel opbrengst en kwaliteit! 

Uit dit alles blijkt dat in Merelbeke geen meeropbrengst is gerealiseerd door grasland van 
zeer goede kwaliteit opnieuw in te zaaien. Integendeel: in het jaar van aanleg en in de 2 
daaropvolgende jaren zijn de opbrengstverliezen aanzienlijk.  

 

Geel  

In Geel werden de objecten met en zonder klaver als één weide uitgebaat en gelijktijdig 
begraasd door melkvee in 1997, 2000 en 2001. In 1998 en 1999 werden de percelen met 
en zonder klaver aansluitend begraasd. De percelen met en zonder klaver werden in de 
eerste snede altijd gelijktijdig gemaaid. 

Om de ongelijkheden in grasgroei in de eerste snede tussen de objecten te neutraliseren 
werd deze eerste snede steeds gemaaid. Hierdoor waren de verschillen in grasaanbod 
tussen de objecten voor de eerste begrazing veel verminderd en mede door het vroeg in 
scharen werden alle objecten bijna altijd goed afgegraasd. In de loop van het seizoen 
werd gemiddeld nog 1 à 2 keer gemaaid en soms werd indien nodig nog eens gebloot.  

Het perceel gras/klaver ontving jaarlijks 173 kg N per ha en het perceel zonder klaver 350 
kg N per ha. Jaarlijks werden 8 à 10 omlopen gerealiseerd, inclusief 2 à 3 maaisneden. 
De grasbenutting zijnde het percentage van het grasaanbod dat door de dieren werd 
opgenomen bedroeg gemiddeld 68% voor het grasperceel en 75% voor het 
gras/klaverperceel. Gras met klaver werd dus iets beter afgegraasd. 

Het vernieuwen van een strook grasland gebeurde steeds op de zelfde wijze: vernietigen 
van de oude zode door dood te spuiten en te frezen, ploegen, zaaiklaar leggen met 
rotoreg en machinaal inzaaien. Herbiciden na opkomst werden nooit toegepast. 

De droge stof opbrengsten van de 5 objecten met en zonder klaver zijn in Tabel 4 
weergegeven. In deze tabel worden alle opbrengsten relatief uitgedrukt t.o.v.de 
opbrengsten van de oorspronkelijke zode: de zaai 1996. De gemiddelde opbrengsten 
voor het gras, inzaai 1996 schommelt tussen 6.0 en 16.9 ton DS per ha met een 
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gemiddelde van 11.7 ton DS per ha over de voorbije 5 jaar. Voor gras/klaver, inzaai 1996 
ligt de opbrengst tussen 4.6 en 14.9 ton DS per ha met een gemiddelde van 9.3 ton DS 
per ha over de voorbije 5 jaar.  

In het eerste productiejaar 1997 waren de netto-opbrengsten kleiner dan normaal en dit 
zowel op het gras als op de gras /klaver. Dit was deels te wijten aan de slechte benutting 
van het grasaanbod: slechts  46% bij gras en 52% bij gras/klaver.  In 1999 waren de 
producties zeer hoog. Het herinzaaien van gras gaf gemiddeld over de 5 jaren een 
productievermindering met 5%, bij herinzaai met gras/klaver was er een kleine 
productiestijging met 2%. 

De verliezen aan DS-opbrengst in het jaar van herinzaai bedragen bij gras gemiddeld 
12% en bij gras/klaver gemiddeld 10% t.o.v. de productie van de oorspronkelijke zode 
(zaai 1996) (Tabel 5). De schommelingen over de jaren zijn groot en te wijten aan de 
verschillen in zaaidatum en in de weide uitbating waarbij in het ene jaar na 25 september 
het gras niet meer werd benut en in het andere jaar vooral van het gras nog laat in het 
seizoen een aanzienlijke netto-opbrengst werd behaald. 

 

Tabel 4: Invloed van herinzaai op de totale DS-opbrengst onder begrazing te Geel. (1996-2001) 

 Object    oogstjaar 1997 1998 1999 2000 2001 gemidd. 
relatieve 
waarden 

Engels raaigras       

zaai 1996 (01 okt.) 100 100 100 100 100 100 

zaai 1997 (29 sept.) 100
1) 

50
2) 

105 95 109 92 

zaai 1998 (15 sept.) 100 100
1) 

73
2) 

92 127 98 

zaai 1999 (15 sept.) 100 100 80
1) 

105
2) 

116 100 

zaai 2000 (08 sept.) 100 100 100 81
1) 

107
2) 

98 

100=…kg DS per ha
 

6052 12164 16860 13206 10385 11733 

Gras en klaver       

zaai 1996 (01 okt.) 100 100 100 100 100 100 

zaai 1997 (29 sept.) 100
1) 

113
2) 

89 99 138 108 

zaai 1998 (15 sept.) 100 100
1) 

86
2) 

114 123 105 

zaai 1999 (15 sept.) 100 100 80
1) 

92
2) 

128 100 

zaai 2000 (08 sept.) 100 100 100 93
1) 

137
2) 

106 

100=…kg DS per ha
 

4639 8467 14855 10625 7785 9274 

1)
netto-opbrengst tot aan de herinzaai  

2)
netto opbrengst in het eerste jaar na zaai 

In het jaar na de herinzaai  zijn de verliezen gemiddeld zeer groot voor het ingezaaide 
graszaadmengsel zonder klaver, maar de verschillen tussen de jaren zijn zeer groot: de 
inzaai in 1997 en 1998 resulteerde in zeer lage opbrengsten in het eerste jaar terwijl de 
inzaai 199 en 2000 meer opbrachten dan de zaai 1996, die in de desbetreffende jaren  
nochtans goede producties gaf. Het graszaadmengsel met witte klaver vertoonde  ook 
een zeer wisselend beeld t.o.v. de zaai 1996 maar produceerde gemiddeld iets beter dan 
de inzaai 1996: een winst met 2.5%.   

 

Tabel 5: Overzicht van de verschillen in droge stofproductie ten gevolge van het herinzaaien van goed 
grasland t.o.v. de zaai 1996 te Geel   
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Object 

-: verlies 

+: winst 

jaar van inzaai (1) jaar na inzaai (2) totaal op 2 jaar   (1) + 
(2) 

kg DS per ha
 

% kg DS per ha % kg DS per ha % 

gras - 1483 - 12.3 - 2311 - 17.6 - 3794 - 15.0 

gras + klaver - 943 - 9.8  +259 + 2.5 - 684 - 3.4 

 

Opvallend is de relatief sterke prestatie van alle heringezaaide objecten in het oogstjaar 
2001: de productie van de referentiezaai 1996 is nochtans goed: 10.4 ton DS per ha en 
de gras/klaver bracht in dat jaar relatief even goed op als in andere jaren t.o.v. het gras. 
De botanische samenstelling van de zode toont aan dat de objecten met gras nog 
allemaal van zeer goede kwaliteit zijn; bij gras/klaver is het aandeel goede grassen met 
uitzondering van zaai 1996 ook zeer hoog en valt de klaveraanwezigheid wat tegen. 
(Tabel 6)  

Tabel 6: Botanische samenstelling van de zode in november 2001 te Geel 

soort GRAS  GRAS/KLAVER 

  zaai 96 zaai 97 zaai 98 zaai 99 zaai 00 zaai 96 zaai 97 zaai 98 zaai 99 zaai 00 

Engels raaigras 90 90 100 94 84 71 97 93 70 56 

beemdlangbloem           21 30 

witte klaver 3 8   8 12 3 7 5 7 

veldbeemdgras   2   4        

straatgras 5   6 4 12   4 8 

wolig zorggras       2      

kweekgras       3      

kruiden 2                   

 

Dit is ook waar te nemen in het klaveraandeel dat in ook in 2001 voor al deze objecten is 
bepaald (drooggewichtsanalyse) (Tabel 7). Een verklaring waarom  de inzaai 1996 
minder productief is hier nergens uit af te leiden en ook de gegevens over de 
grasbenutting brengen geen opheldering. 

Tabel 7: Procentueel klaveraandeel (drooggewicht) in de zode bij de gras/klaverobjecten te Geel 
(1996-2001) 

Object     /oogstjaar 1997
(1) 

1998
(1) 

1999 2000 2001 

zaai 1996 (09 sept.) - - 7-12-45
(2) 

6-12-34 1-3-1 

zaai 1997 (07 okt.) 
 

- 12-12-12 13-17-2 2-2-1 

zaai 1998 (29 sept.)  
 

7-15-7 10-26-5 4-1-1 

zaai 1999 (26 sept.)   
 

34-16-4 1-2-1 

zaai 2000 (05 sept.)     4-4-4 

(1): geen bepalingen uitgevoerd 

(2): 1
ste

 omloop – midzomer – laatste omloop 

 

In Geel bracht het herinzaaien van gras geen productieverhoging teweeg. Bij herinzaai 
van gras/klaver was er een kleine meeropbrengst die de kosten voor vernieuwing niet 
kan compenseren. De botanische samenstelling van de percelen was eind 2001 nog zeer 
goed en het klaveraandeel in de ingezaaide gras/klaverobjecten was in 2001 
ondermaats. 
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W ilsele  

In Wilsele werden de objecten met en zonder klaver als één weide uitgebaat en begraasd 
door melkvee in 1997 en 2000. In de andere jaren (1998, 1999, 2001) werd een 
opsplitsing gemaakt en werd het perceel met klaver net na het grasperceel begraasd. De 
percelen met en zonder klaver werden in de eerste snede altijd gelijktijdig gemaaid en 
altijd gelijktijdig afgegraasd. 

Het perceel gras/klaver ontving jaarlijks 204 kg N per ha en het perceel zonder klaver 306 
kg N per ha. Jaarlijks werden 6 à 8 omlopen gerealiseerd, inclusief 2 à 3 maaisneden. De 
grasbenutting zijnde het percentage van het grasaanbod dat door de dieren werd 
opgenomen bedroeg gemiddeld 82% voor het grasperceel en 88% voor het 
gras/klaverperceel. Gras met klaver werd dus iets beter afgegraasd. 

Het vernieuwen van een strook grasland gebeurde steeds op de zelfde wijze: vernietigen 
van de oude zode door het gebruik van een totaalherbicide, frezen, ploegen, zaaiklaar 
leggen en machinaal inzaaien. In het voorjaar werd, indien nodig, een chemische 
onkruidbestrijding uitgevoerd met passende herbiciden en rekening houdende met de 
aanwezigheid van witte klaver. 

De droge stof opbrengsten van de 5 objecten met en zonder klaver zijn in Tabel 8 
weergegeven. In deze tabel worden alle opbrengsten relatief uitgedrukt t.o.v.de 
opbrengsten van de oorspronkelijke zode: de zaai 1996. De gemiddelde opbrengsten 
voor het gras , inzaai 1996 schommelt tussen 8.8 en 11.9 ton DS per ha met een 
gemiddelde van 9.9 ton DS per ha over de voorbije 5 jaar. Voor gras/klaver, inzaai 1996 
ligt de opbrengst tussen 8.1 en 8.7 ton DS per ha met een gemiddelde van 8.2 ton DS 
per ha over de voorbije 5 jaar. In het eerste productiejaar 1997 waren de werkelijke netto-
opbrengsten lager dan in de tabel weergegeven omdat geen weideresten werden 
bepaald in dat eerste proefjaar. 

Het herinzaaien van gras zonder klaver had gemiddeld over de 4 zaaijaren geen enkele 
invloed op de 5-jarige productie. Bij  herinzaai met gras/klaver was er een gemiddelde 
productiestijging met 7%, wat neerkomt op ongeveer 600 kg droge stof per ha . 

Tabel 8: Invloed van herinzaai op de totale DS-opbrengst onder begrazing te Wilsele (1996-2001) 

 Object         oogstjaar 1997
3) 

1998 1999 2000 2001 gemidd. 
relatieve 
waarden 

Engels raaigras       

zaai 1996 (25 sept.) 100 100 100 100 100 100 

zaai 1997 (19 sept.) 100
1) 

103
2) 

78 110 108 100 

zaai 1998 (21 sept.) 100 78
1) 

71
2) 

106 108 93 

zaai 1999 (25 sept.) 100 100 97
1) 

126
2) 

96 104 

zaai 2000 (03 sept.) 100 100 100 90
1) 

124
2) 

103 

100=…kg DS per ha
 

11899 8771 9662 10102 9227 9932 

Gras en klaver       

zaai 1996 (25 sept.) 100 100 100 100 100 100 

zaai 1997 (19 sept.) 100
1) 

90
2) 

84 116 126 103 

zaai 1998 (21 sept.) 100 82
1) 

62
2) 

121 126 98 

zaai 1999 (25 sept.) 100 100 96
1) 

155
2) 

125 115 

zaai 2000 (03 sept.) 100 100 100 99
1) 

157
2) 

111 

100=…kg DS per ha
 

8139 8143 8088 8704 8141 8243 

1)
 netto-opbrengst tot aan de herinzaai 
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2)
 netto opbrengst in het eerste jaar na zaai 

3) geen weidresten bepaald, is bruto-opbrengst 

 

De verliezen aan DS-opbrengst in het jaar van herinzaai bedragen bij gras gemiddeld 8% 
en bij gras/klaver gemiddeld 5 à 6% t.o.v. de productie van de oorspronkelijke zode (zaai 
1996) (Tabel 9). De schommelingen over de jaren zijn aanzienlijk en dit is vooral omdat in 
het ene jaar na de zaaidatum op de andere objecten geen gras meer werd benut en in 
een ander jaar (1998) nog laat in het seizoen een aanzienlijke netto-opbrengst werd 
behaald. 

In het jaar na de herinzaai is er voor het ingezaaide gras een gemiddelde meeropbrengst 
van 6% (0.6 ton DS per ha) maar de schommelingen tussen de jaren zijn zeer groot (zaai 
1998 t.o.v. zaai 1999). Bij het graszaadmengsel met klaver bedraagt de meeropbrengst 
door het herinzaaien in het eerste jaar 17%, zijnde 1.4 ton DS per ha.   

Opvallend is de relatief sterke prestatie van bijna alle heringezaaide objecten in de 2 
laatste oogstjaren 2000 en 2001: de productie van de referentiezaai 1996 is vergelijkbaar 
met de vorige jaren.  

 

Tabel 9: Droge stof verliezen in het jaar van inzaai en in het eerste jaar na inzaai t.o.v. de zaai 1996 te 
Wilsele  

Object jaar van inzaai (1) jaar na inzaai (2) totaal op 2 jaar   (1) + 
(2) 

kg DS per ha
 

% kg DS per ha % kg DS per ha % 

gras - 830 - 8.2 + 577 + 6.1 - 253 -1.3% 

gras + klaver - 461 - 5.6 + 1388 + 16.8 + 927 +5.6% 

De botanische samenstelling van de zode toont aan dat de objecten met gras nog 
allemaal van zeer goede kwaliteit zijn (>90% Engels raaigras); bij gras/klaver is het 
aandeel goede grassen duidelijk lager door de sterke aanwezigheid van de witte klaver 
(Tabel 10). Bij de zaai 1996 van gras/klaver is het aandeel goede grassen , mede door 
de zeer sterke aanwezigheid van de witte klaver tamelijk laag geworden wat de 
productiecapaciteit zou kunnen drukken. 

 

Tabel 10: Botanische samenstelling van de zode in november 2001 te Wilsele 

soort GRAS  GRAS/KLAVER  

  zaai 96 zaai 97 zaai 98 zaai 99 zaai 00 zaai 96 zaai 97 zaai 98 zaai 99 zaai 00 

Engels raaigras 90 100 100 95 95 40 65 50 66 41 

beemdlangbloem       4 0 12 12 32 

witte klaver       41 29 37 18 14 

           

veldbeemdgras     2 3 5   4 6 

straatgras 7   3  8 5 1  7 

kweekgras 3    2       

kruiden             

In deze proef te Wilsele had het herinzaaien van gras geen effect op de droge stof 
opbrengst in de 5-jarige cyclus. Het eerste jaar na inzaai compenseerde reeds de 
verliezen, die door herinzaai in het voorgaande najaar werden geleden. Bij het 
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gras/klaver bestand is er een heel duidelijke meeropbrengst in het eerste jaar na inzaai 
en bedraagt de meeropbrengst van de heringezaaide objecten over de 5 jaar gemiddeld 
600 kg DS per ha. Vooral de heringezaaide  gras/klaverobjecten behaalden de laatste 2 
oogstjaren een duidelijke meeropbrengst t.o.v. de oorspronkelijke zode (zaai 1996). 
Waarschijnlijk is de standdichtheid van de goede grassen in deze gras/klaverzode wat te 
laag om maximaal te produceren.  

 

Algemeen besluit 

In de Tabel 11 is een overzicht gegeven van de relatieve verschillen in droge stof 
opbrengst tussen de heringezaaide objecten en de oorspronkelijk zode (zaai 1996) in de 
3 locaties. De oorspronkelijke zode heeft op het einde van 2001 nog een goede tot zeer 
goede botanische samenstelling in alle locaties.  

Tabel 11: Overzicht van de verschillen in droge stof opbrengst ten gevolge van het herinzaaien van 
goed grasland t.o.v. de oorspronkelijke zode uit 1996 (1996-2001) 

Verschillen in droge stof opbrengst: 

- : verliezen / +:  winst 

Type grasland Merelbeke Geel Wilsele 

In het jaar van aanleg Gras - 8% - 12% - 8% 

 Gras/klaver - 7% - 10% - 6% 

     

In het eerst jaar na herinzaai Gras - 12% - 18% + 7% 

 Gras/klaver - 27% - 10% + 17% 

     

in de 5-jarige cyclus Gras - 6% - 5% 0% 

 Gras/klaver - 8% + 2% + 7% 

 

In het jaar van aanleg zijn de opbrengstverliezen van de grootteorde van 8 à 12 % van de 
jaaropbrengst bij gras en bij gras/klaver is dit iets minder: 6 à 10 %. De herinzaai met 
dezelfde graszaadsamenstellingen gebeurde altijd in het najaar. 

In het eerst jaar na herinzaai zijn de resultaten sterk uiteenlopend: bij de objecten met 
gras wordt  een verlies aan productie van 18 % vastgesteld in Geel en een winst aan 
droge stof van 7 % in Wilsele. Voor gras/klaver zijn de verschillen nog groter:  -27 % in 
Merelbeke tot   + 17 % in Wilsele. 

In het totaal van de 5-jarige cyclus brengt het vernieuwen van een goed grasbestand 
geen opbrengstverhoging teweeg; er is eerder een productiedaling van 5 % te 
verwachten.  Bij gras/klaver is er soms een productieverhoging te verwachtten maar deze 
is te gering om de kosten van vernieuwing te compenseren.  

 Grasland met een goede botanische samenstelling vernieuwen is economisch niet 

te verantwoorden. 

 


