Factsheet

Doorzaaien van kruiden
Doorzaaien van kruiden, hoe doe je dat?

Door de toenemende populariteit van kruiden is ook de vraag naar het doorzaaien van kruiden toegenomen. Wanneer het lukt, is het een mooie manier om kruiden in bestaande graslanden te krijgen
zonder de bestaande zode te vernietigen. Zeker op veengrond is het belangrijk om zo min mogelijk
verstoringen aan te brengen in de bodem. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd makkelijk om de
kruiden goed aan te laten slaan zodat ze een permanente plek in de zode krijgen. Dit heeft vooral te
maken met de concurrentie tussen het gras en de kruiden. In een bestaand perceel moeten de nieuw
doorgezaaide kruiden concurreren met de grassen die al een ontwikkeld wortelstel hebben. Hierdoor
zijn de grassen een paar weken na het doorzaaien alweer behoorlijk gegroeid en hebben de nieuwe
kruiden te weinig kans om zich te ontwikkelen.

Machinekeuze

Er zijn de laatste jaren verschillende machines op de markt gekomen om specifiek kruiden door te
zaaien in bestaande zoden. Meestal in een strook. In de Proeftuin hebben we met een strokenfrees
die een strook van +- 7cm breed freest en daar de kruiden inzaait, de beste resultaten behaald. Vaak
is het zo dat hoe beschadigder de zode er uit ziet, hoe beter het werkt. Het gebruik van een wiedeg is
minder succesvol in het doorzaaien van kruiden. Het zorgt ervoor dat er op open plekken wel kruiden
komen maar is niet in staat om kruiden in de dichtere delen van de zode te krijgen. Het gebruik van de
juiste machine is heel belangrijk, maar geen garantie voor succes. Het is bij doorzaaien nog meer van
belang dat de omstandigheden kloppen dan met een herinzaai.

Facts
>
In totaal zijn er 16
deelnemers aan de slag
gegaan met kruiden.

>
Bij de Proeftuinexperimenten is 17 ha
productief kruidenrijk
grasland ingezaaid.

>
Bij de Proeftuinexperimenten is 9 ha
kruiden doorgezaaid.

>
Meest kansrijke
productieve kruiden
•
Gras
•
Witte klaver
•
Rode klaver
•
Smalle weegbree
•
Cichorei

>
Weidevogels zijn het
meest gebaat bij het
toepassen van alle soorten kruidenrijk grasland
in een mozaïek op een
bedrijf. Hierdoor is er
altijd voldoende voedsel
en schuilplaatsen.
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Doorzaaien van kruiden

Doorzaai-management

De beste periode om kruiden door te zaaien is tussen half augustus en half september, wanneer er regen
voorspeld is. Op dat tijdstip in het jaar is de temperatuur goed genoeg en is de kans op droogte in de periode
na doorzaai minimaal. Zaai je later, dan komen de kruiden te laat in ontwikkeling voordat de winter komt. Zorg
ervoor dat de zode goed kort is afgemaaid voordat de kruiden doorgezaaid worden. Dit vermindert de concurrentie van het gras. Twee weken na het doorzaaien van de kruiden kan het perceel nogmaals gemaaid of begraasd
worden. Op dat moment zullen de kiemplantjes hierdoor nog niet aangetast worden. Ook is het van belang om
de 1e snede na doorzaai niet te lang te laten worden.
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Herinzaai
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Goed om rekening mee te houden
-

Droogte is funest voor kiemplantjes
Geef doorzaai de tijd, resultaat is pas later goed zichtbaar
Zorg voor een niet te zware snede, anders leggen kruiden het loodje
Doorzaaien in gras is moeilijk, het vraagt om volhouden

Wilt u aan de slag met kruiden en daar eens over doorpraten?
Wij brengen graag kennis en ervaring in en denken met u mee. Neem gerust contact op met
Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut: p.janssen@louisbolk.nl
of Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies: t.verhoeff@ppp-agro.nl

