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Inleiding
Kwalificatiedossier
De module ‘Werken met grasland’ is onderdeel van een serie modulen van het Ontwikkelcentrum voor het kwalificatiedossier Agro productie, handel en technologie. Meer specifiek sluit de
inhoud van deze module aan bij de profielen die betrekking hebben op de sector veehouderij.

Algemeen
Op veebedrijven vormt grasland doorgaans de basis voor de ruwvoervoorziening van de
dieren. Veehouders hebben dan ook belang bij een hoge graslandopbrengst. Niet alleen in kilogrammen, maar ook wat betreft de voederwaarde voor de dieren. Maar hoe bereik je dat? Wat
kun je doen? Wat mag je doen en wat niet? Waar houd je rekening mee? En wat is er allemaal
voor nodig? Dit alles komt aan bod in deze module.

Inhoud
De module bestaat uit twaalf hoofdstukken over alles wat met gras en grasland te maken
heeft. Grasland bestaat hoofdzakelijk uit grassen, maar er groeien ook andere planten. Welke grassoorten je het beste kunt gebruiken en hoe andere kruiden kunnen bijdragen aan de
productiviteit van grasland staat in hoofdstuk 1. Of de grassen en kruiden goed groeien is
mede afhankelijk van de bodem. In hoofdstuk 2 komt de bodem aan de orde: wat bepaalt
de bodemkwaliteit en hoe kun je die verbeteren? In het groeiseizoen van het gras, maar ook
ervoor en erna is het van belang om de conditie van het grasland op peil te houden. Welke verzorgingsmaatregelen daarvoor nodig zijn, staat in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan
op maatregelen die de conditie van het grasland te verbeteren: het bestrijden van onkruid en
ongedierte, maar ook herinzaaien, doorzaaien of grondverbetering.
Gras kan alleen goed groeien als er voldoende voedingsstoffen beschikbaar zijn voor opname
door de plantenwortels. Het grasland bemesten helpt om gras en andere planten van voedingsstoffen te voorzien. Welke regels daarvoor gelden en wat een bemestingsplan is, komt
aan bod in hoofdstuk 5. De weidegang heeft grote gevolgen voor het graslandbeheer. Hoofdstuk 6 beschrijft de verschillende beweidingssystemen en de voor- en nadelen daarvan. Met
een beweidingsplan kun je de beweiding van de verschillende percelen plannen. Welke gegevens je daarvoor nodig hebt, staat in hoofdstuk 7. Het doel van conserveren is het ruwvoer
zodanig te behandelen dat het gedurende lange tijd houdbaar blijft. In hoofdstuk 8 staan de
voorwaarden voor een goede conservering.
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Hoofdstuk 9 gaat in op de betekenis van water voor de landbouw. Voor de voederwinning
moet het gras gemaaid worden. Hoofdstuk 10 gaat over de verschillende soorten maaiers, de
afstellingen daarvan en de veiligheid en het onderhoud. Na het maaien volgen de bewerkingen
schudden en harken. In hoofdstuk 11 komen schudders en harken aan bod. Om het gemaaide
gras vervolgens naar de boerderij te brengen, zijn er verschillende mogelijkheden. Welke dat
zijn, staat in hoofdstuk 12.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het verwerken van de inhoud van deze module.
De auteurs
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk heb je de volgende leerdoelen behaald.
• Je kunt de bouw en werking van een grasplant beschrijven.
• Je kunt grassen indelen naar de wijze van uitstoelen, type, vroegheid en aantal
chromosomen.
• Je kunt de begrippen bij het indelen van grassen uitleggen.
• Je kunt uitleggen waarom Engels raaigras de meest gebruikte grassoort is.
• Je kunt de rassenlijst gebruiken.
• Je kunt een keuze uit mengsels maken.
• Je kunt beschrijven wat de rol van klaver in grasland is.
• Je kunt uitleggen waarom andere planten dan gras van nut kunnen zijn in
grasland.

98022-bw.indd 8

02-06-2020 16:02

Hoofdstuk 1

Gras

1.1

ORIËNTATIE

Op veebedrijven vormt grasland doorgaans de basis voor de ruwvoervoorziening van de dieren.
De productie van het grasland heeft veel invloed op het rendement van het bedrijf. Veehouders
hebben belang bij een grote graslandopbrengst. Niet alleen in kilogrammen, maar ook wat betreft de voederwaarde voor de dieren.
Grasland bestaat hoofdzakelijk uit grassen. Maar er groeien ook andere planten. Klavers en andere kruiden kunnen positief bijdragen aan de productiviteit van grasland. Wat zijn de uiterlijke
kenmerken van grassen? En van klaver? En welke grassoorten kun je het beste gebruiken?
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1.2

BOUW EN LEEFWIJZE VAN PLANTEN
CELLEN
Een plant bestaat uit cellen met bladgroenkorrels. De cellen hebben een celwand en zijn gevuld met vocht. Dit geeft de plant stevigheid. De plant groeit
doordat:
•

cellen zich delen;

•

cellen groter worden.

De plant neemt met zijn wortels water en opgeloste mineralen op uit de
grond. Via de nerven wordt het water met de mineralen naar alle cellen vervoerd.

HUIDMONDJES
Vooral aan de onderkant van de bladeren zitten huidmondjes. Dit zijn heel
kleine openingen. Door deze huidmondjes haalt de plant ‘adem’. De plant
haalt zo stoffen uit de lucht. Overdag ademt de plant koolzuurgas (koolstofdioxide) in en zuurstof uit. 's Nachts is dat precies andersom.
Afb. 1.3 Een sterk vergroot
huidmondje

Er kan door de huidmondjes ook water naar buiten. De huidmondjes sluiten
zich als de plant dreigt uit te drogen.

PRODUCTIE
Een plant produceert als hij toeneemt in gewicht. Hij wordt dus zwaarder. Dit
gebeurt alleen als de plant de juiste voedingsstoffen krijgt. De belangrijkste
voedingsstoffen zijn water (H2O) en koolzuurgas (CO2).
Van deze twee voedingsstoffen maakt de plant in de bladgroenkorrels suiker
Fotosynthese

en zuurstof. Hij heeft daarvoor wel licht nodig. Dit proces heet fotosynthese.
‘s Nachts gebeurt, door gebrek aan licht, precies het omgekeerde. Dit heet

dissimilatie

dissimilatie.

Afb. 1.4

De zuurstof is belangrijk voor mens en dier. Zij ademen het in. De suiker is
belangrijk voor de plant. De plant kan met behulp van mineralen de suiker
omzetten in vetten en eiwitten. De plant maakt zo bouwstoffen en wordt dus
zwaarder. De plant produceert.
Groei en productie van een plant zijn dus twee verschillende processen. Bij
de groei wordt de plant groter en bij de productie wordt de plant zwaarder.

ONTWIKKELING
Een plant doorloopt verschillende fasen: van zaad, via stek naar volwassen
plant. Dit noem je de ontwikkeling van een plant.
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De ontwikkeling van gras gaat van zaad, via een jonge grasplant (vegetatieve
spruit) naar een bloeiende grasplant (generatieve spruit). Van een jonge grasplant zijn alleen bladeren te zien, die vlak boven de grond vanuit het groeipunt gevormd worden. De plant is dan nog vegetatief. De vegetatieve spruit
Uitstoelen

vermeerdert zich door bij de grond uitlopers te vormen. Dit heet uitstoelen.

Afb. 1.5 Een vegetatieve plant: het groeipunt
zit net boven de grond.

Afb. 1.6 Een generatieve plant: het groeipunt
zit verder boven de grond.

In de loop van het voorjaar wordt de plant generatief. De bloeistengel wordt
gevormd en schiet omhoog. Het groeipunt dus ook. Dit heet schieten. De
plant kan zich nu vermeerderen door zaad.

WORTELSTELSEL
Een goed ontwikkeld wortelstelsel is een belangrijke voorwaarde voor een
goed groeiende plant. De wortels zijn nodig voor de opname van water en
opgeloste mineralen.
Niet alle soorten gras hebben hetzelfde wortelstelsel. De ene grassoort
wortelt veel dieper dan de andere. De hoeveelheid wortels en de diepte van
beworteling bepalen in belangrijke mate de mineralenvoorziening van het

98022-bw.indd 11

02-06-2020 16:02

12

Gras

gras. Zeker als de beschikbaarheid van mineralen beperkt is, is een goed
wortelstelsel cruciaal.
Een diepe en intensieve beworteling is voor de plant ook van groot belang
in tijden van droogte, en om niet weggeconcurreerd te worden door andere
grassen.

HERGROEI
Door de vorm van bek, tong en lippen kunnen herkauwers gras kort bij de
grond afgrazen. Grassen zijn aangepast aan dit graasgedrag. Dit blijkt uit de
volgende eigenschappen.
•

Het groeipunt zit laag bij de grond, zodat gras niet snel schade ondervindt
van grazen. Bij de meeste andere plantensoorten bevinden groeipunten
zich aan de top van de plant.

•

Gras kan energie in de wortels opslaan om die later te gebruiken om opnieuw uit te lopen.

Na beweiden of maaien loopt gras na enkele dagen weer uit. Het jonge blad
heeft nog maar een klein oppervlak. Hierdoor kan het weinig energie vastleggen. Het gras groeit dan ook traag. De benodigde energie haalt de grasplant
uit de wortelreserves. Dit gaat ten koste van het wortelstelsel, dat gedeeltelijk afsterft. Naarmate het bladoppervlak toeneemt, kan de grasplant steeds
meer energie uit zonlicht vastleggen. De groeisnelheid neemt toe en bereikt
een maximum zodra het gehele grondoppervlak met grasbladeren bedekt
is. Dit is globaal het geval als er 1.200 kg droge stof aan gras op een hectare
staat.
Op een gegeven moment is de benutting van zonne-energie zo groot dat de
grasplant meer energie opneemt dan de plant kan gebruiken voor bovengrondse blad- en stengelgroei. Vanaf dat moment sluist de grasplant weer
energie naar de wortels. Zo ontstaat continu een nieuw evenwicht tussen
bovengrondse en ondergrondse biomassa.

MAAIEN
Normaal zaai je niet elk jaar een weiland in en dus heb je niet elk jaar te maken met de ontwikkeling van zaad tot vegetatieve plant. Het gras maakt wel
ieder jaar de ontwikkeling van vegetatieve naar generatieve plant door.
Maai je het gras als het generatief is, dus als het geschoten is, dan maai je de
groeipunten weg. Als je de groeipunten verwijdert, zal het lang duren voordat
het gras weer is aangegroeid.
Zonder maaien of begrazen komen grasplanten in de problemen. Bij een te
lang en dicht gewas komt er te weinig zonlicht onderin bij de jonge zijscheuten. Hierdoor sterven spruiten onder in het gewas af. Ook het bovenste deel
van het gewas sterft na de bloei van het gewas af, waardoor de fotosynthese
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afneemt. De grasmat houdt zich echter in stand door nieuwe vegetatieve
spruiten en nieuwe zijspruiten.

WIST JE DAT?
SAMENSTELLING MELK
Gras heeft veel invloed op de samenstelling van de melk van koeien die
het gras eten. Koeien die veel vers gras eten, produceren melk met een
groot aandeel onverzadigde vetzuren. Hierbij gaat het met name om
omega-3 vetzuren, met name linoleenzuur. Het blijkt dat koeien die zelf
grazen, melk met meer linoleenzuur produceren dan koeien die het
gras via zomerstalvoedering op stal krijgen. Dit komt doordat grazende
koeien vooral de toppen van de grasplanten opeten en juist daarin zit
veel linoleen.

VRAGEN
1.

Waarvoor dienen huidmondjes?

2.

Huidmondjes vind je vooral aan de onderkant van een blad.
Hoe kun je dat verklaren?

3.

Door luchtvervuiling kunnen huidmondjes verstopt raken.
Wat voor gevolgen zal dat voor de plant hebben?

4.

Welke factoren beïnvloeden de groei en de productie van een
plant?

5.

Van welke factoren is de groei en de productie van een plant
afhankelijk? Noem er zes.

6.

Welke maatregelen neemt een veehouder om zijn gewas optimaal te laten groeien?

7.

In welke ontwikkelingsfase maait de veehouder het gras?
Waarom juist in die fase?
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