
  

 

Teelthandleiding 

(EKO) Field Star Gras-kruidenmix Extra 

 

 

Het gebruik van kruidenrijk grasland is essentieel anders dan van traditioneel 

grasland. Deze handleiding helpt u bij het behalen van het maximale 

rendement van uw teelt en het sturen richting de gewenste verhouding gras / 

Vlinder- bloemigen / kruiden in het veld  wanneer dat nodig is. 

Kruidenrijk grasland heeft een flinke opbrengstpotentie die onder extreme 

omstandigheden overeind blijft. Samen met Mulder Agro heeft Ten Have 

Seeds de Field Star Gras-kruidenmixen samengesteld. Mengsels met 

functionele kruiden en vlinderbloemigen met een zeer hoge droge stof, eiwit- 

en mineralenopbrengst.  

(EKO) Field Star Gras-kruidenmix is een volledig gecertificeerd mengsel. Dit 

betekent dat de kiemkracht en zuiverheid van de graszaden, kruiden en 

vlinderbloemigen zijn gegarandeerd. 

 

Voorbereiding/Perceelkeuze 

- De optimale zuurgraad op veengronden is een pH hoger dan 5,0. Voor 

klei- en zandgronden is een pH hoger dan 5,2 optimaal. Voor veel kruiden 

is  5,0 een minimumwaarde.  

- Veengrond leent zich in het algemeen minder goed voor deze mengsels 

i.v.m. de hoge N-levering 

- Kies een perceel met een lage onkruiddruk en ruim eventueel aanwezige 

onkruiden op middels een vals zaaibed. 

 

Zaaiadvies 

- Zaaitijdstip: april of augustus/september 

- Zaaidiepte: 1,0-1,5 cm 

- Het verdient de voorkeur breedwerpig te zaaien. 

- Zaadhoeveelheid: 40 kg per ha (2 zakken van 20 kg) inzaai 

weiland/akkerrand. 

- Maximaal één hectare per keer in de zaaibak. Dit voorkomt ontmenging. 

- Zorg voor een stevig zaaibed. Druk het zaad na het zaaien met een 

gekartelde rol (bijvoorbeeld: Cambridge of Güttler rol) aan. 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

Bemesten 

- Geen stikstofkunstmest, dit verlaagt het aandeel kruiden en vlinder-

bloemigen. 

- Gebruik 10 ton vaste mest/Bokashi of maximaal 20 m3 drijfmest bij inzaai of 

het voorjaar (bestaande weide) en ca. 15m3 drijfmest na de 2de snede. 

- Fosfaat en kalibemesting is afhankelijk van de bodemtoestand (analyse) 

en onttrekking). 

- Met bemesting is de verhouding gras /kruiden/vlinderbloemigen te 

beïnvloeden. 

 

Beheer/onderhoud/gebruik/oogst 

- Oogst na inzaai een niet te zware 1ste snede (ca. 2,5 à 3 ton ds/ha). 

- Afwisselend maaien/beweiden heeft de voorkeur. 

- Middels regelmatig omweiden of strip-grazen stimuleert u de her-groei van 

de klavers en kruiden en is de gras-kruidenmix het meest smakelijk. 

- Laat de (EKO) Gras-kruidenmix niet te oud worden. De voederwaarde en 

smakelijkheid lopen dan terug. Ook bestaat er kans op overwoekering.  

- Maai/beweid de kruiden voor ze in het zaad schieten. Dit geeft de 

hoogste voederwaarden, gehalten aan sporenelementen en minderalen. 

- De meeste kruiden vullen hun wortelreserves aan kort voor de bloei en als 

ze zaad zetten kunnen ze zichzelf verspreiden. Eén keer per jaar (een 

gedeelte van) het kruidenrijke perceel minstens vijf weken rust geven 

tussen 2 sneden ergens in juni-juli, is voor het behoud van de meeste 

kruiden gewenst. 

- Maai niet dieper dan 8 cm maaien. Vanaf tweede jaar nog iets hoger. 

- Houd bij maaien maximaal 45% droge stof aan en schud het gewas in 

verband met voederverliezen liever niet. 

 

Vragen 

- Wij komen graag bij u langs voor een gesprek en advies op maat. Wij 

zullen u hiervoor na uw aankoop benaderen. 

- Neem contact op met Ten Have Seeds (036 – 7600 530 / 06 – 5472 6334) of 

één van de dealers. 


