PRAKTISCHE UITVOERING
Beheeractie Inzaai grasklaver
Inzaaien van grasklaver kan in het vroege najaar voor begin september of
in het voorjaar vanaf begin april, bij voorkeur startend van een akker.
(Her)inzaai van een grasland is moeilijk. Door de vrijgave van stikstof na
scheuren, vestigt de klaver zich niet.
Besparing kunstmestgebruik en subsidiemogelijkheden
De kosten van een grasklavergrasland liggen ongeveer € 100/ha lager
door minder kunstmestgebruik. Daarnaast wordt grasklaver gesubsidieerd aan € 450/ha.
Tijdsbesteding zaaiklaar leggen en inzaaien 6–10 u/ha

VLINDERBLOEMIGEN
GRASKLAVER
Vlinderbloemige gewassen fixeren zelf stikstof uit de
lucht met behulp van bacteriën die zij een thuis geven in
wortelknolletjes. Door deze eigenschap hebben
vlinderbloemigen minder stikstofbemesting nodig en
kan lachgasuitstoot vermeden worden.
Door raaigras te vervangen door grasklaver en klaver in
te zaaien in het grasland, moeten minder kunstmeststoffen worden gebruikt. De klaver levert immers
ook stikstof voor het gras.

Subsidievoorwaarden Teelt vlinderbloemigen (PDPOIII)
Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden moet men minstens 30 kg
graszaadmengsel per ha zaaien waarvan 10 % witte klaver. De
voorwaarden voor de subsidie vlinderbloemigen laten begrazen pas na 15
augustus toe.
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PROJECT KOOLSTOFBOEREN
Kansen uitwerken voor een alternatief verdienmodel
waarbij landbouwers maatregelen nemen om koolstof
voor lange tijd op ste slaan en vast te houden.
Gesubsidieerd door VLM. Initiatief van VLM, ANB,
departementen Omgeving en Landbouw & Visserij.
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HOE WERKT HET?
Hoe berekenden we het effect op klimaat en milieu?
Het grasklavergrasland kreeg 250 kg N/ha runderdrijfmest (derogatie),
niet aangevuld met kunstmest. We vergeleken dit met een raaigrasland
dat 250 kg N/ha runderdrijfmest kreeg, aangevuld met 109 kg N/ha onder
de vorm van ammoniumnitraat. De emissie van lachgas is lager wanneer
minder N wordt toegediend en wanneer dierlijke mest en kunstmest niet
op hetzelfde perceel gebruikt worden.
Hoe wordt mijn grond hier beter van?
Er werd aangenomen dat grasklaver evenveel organische stof aanbrengt
als een raaigrasland.
Andere effecten
Klaver wortelt dieper en blijft langer groen. De bloemen trekken
bestuivers aan.
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