SOORTENRIJK PRODUCTIEGRAS

Soortenrijk productiegras
zorgt voor verschillende
dieptes in doorworteling,
wat goed is voor de
bodemstructuur. Soortenrijk
productiegras is robuuster
en kan beter tegen droogte.

BIJDRAGE AAN
GLB DOELEN
Soortenrijk productiegras
draagt bij aan de biodiversiteit.
Een structuurrijk gewas biedt
schuilgelegenheid voor tal van
soorten. Bloeiende kruiden zijn
waardevol voor insecten wat weer
voedsel oplevert voor weidevogels.

‘SOORTENRIJK PRODUCTIEGRAS IS
GEMAKKELIJK INPASBAAR IN MIJN
BEDRIJFSVOERING. IK BEN OOK BENIEUWD
NAAR DE HEILZAME WERKING VAN DE
KRUIDEN OP MIJN KOEIEN.’
Ron Iwema, Rasquert

• MILIEU
• KLIMAAT
• BIODIVERSITEIT

VOORWAARDEN SOORTENRIJK PRODUCTIEGRAS
 Beheren en onderhouden van een vegetatie met
minimaal vier inheemse kruiden.

www.glb-hoezo.nl

PRAKTISCHE TIPS
Vraag je eerst af of je tegen een wat ruiger perceel kan. Soortenrijk
productiegrasland heeft baat bij voldoende tijd voor bloei en
zaadzetting. Laat het eens ruig weiden.
Kies het mengsel bij je doel. Ga je voor bodemkwaliteit en de
betere beworteling voor de goede productie (ook in ongunstige
weersomstandigheden), voor biodiversiteit of juist voor mineralenrijk
voer voor de droge koeien? Win onafhankelijk advies in en ga voor het
voor jou beste mengsel en zaai het op beste plek daarvoor.
Zorg voor passend beheer. Zaai de percelen niet door en gebruik geen
kunstmest. Breng verder je mest zoveel mogelijk naar andere percelen.

VERGOEDING
€ 400 PER HA/JAAR

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland
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VERSTERKENDE
MAATREGELEN

Weidevariant

Deze maatregel levert een bonus
op in combinatie met de volgende
maatregelen.

Ruige mest

BONUS

Kleinschaligheid

Voorbeelden van een mengsel is: gewone rolklaver, duizendblad, karwij,
luzerne, rode klaver, smalle weegbree, wilde peen of witte klaver. Ook
kan een klavermengsel zijn ingezaaid bestaande uit drie klaversoorten
+ twee andere kruiden

Slootbeheer



Duurzaam behoud van kruidenrijkdom vereist bloei en zaadzetting,
adviezen zijn daarom:
- Toepassen van polvormige grassen
(bijvoorbeeld Timothee, Rietzwenk)
- Hanteer een laag bemestingsniveau
- Stel de maaidatum van de eerste snede uit

-

-

-

www.glb-hoezo.nl

