Achtergrond

Kruiden tussen het gras
gezond voor dier en bodem
Gezond grasland is meer dan gras alleen. Kruiden kunnen bijdragen aan het natuurlijk
evenwicht in weide en bodem. Ze kunnen ook positieve effecten hebben op de gezondheid
van het vee. Daar is nog niet alles over bekend. Toch kun je er wel op inspelen door bij het
inzaaien of doorzaaien kruidenzaden aan het zaaimengsel toe te voegen.

Duizendblad

Oude boeren kunnen je nog vertellen over
de tijd dat koeien en schapen die uitsluitend
ruwvoer aten van oud en gevarieerd grasland en bijna nooit gezondheidsproblemen
hadden. De dieren waren nooit zichtbaar
ziek, maar gingen soms wel gericht op zoek

benutten van de graslandopbrengst via beweiding. “Een eerste voorwaarde voor goed
producerend grasland is een gezond en gevarieerd bodemleven. Dat is essentieel voor
de bodemvruchtbaarheid,” zegt Bloemendal.
“Een monocultuur boven de grond, veroorzaakt ook ondergronds een monocultuur. Om
zo’n eenzijdig bodemleven te voorkomen is
het zaak om een gevarieerd plantenbestand
in het weiland te laten groeien. Dat is niet
alleen gunstig voor het bodemleven, maar
ook voor de droogteresistentie. We hebben
een paar droge maanden achter de rug. In
het veld was mooi te zien dat percelen waar
bijna alleen Engels raaigras groeit, veel meer
last hadden van de droogte dan graslanden
waarin naast grassen ook kruiden en klavers
aanwezig zijn. Dat komt omdat de meeste
kruiden en klavers, vooral rode klaver, dieper
wortelen dan Engels raaigras. Ook andere
grassoorten, denk aan rietzwenk en kropaar,
gaan met hun wortels verder de grond in
dan Engels raaigras. Engels raaigras doet het
eigenlijk alleen maar goed in graslanden die
veel bemest en regelmatig beregend worden.
Juist kleinschalige veehouders en hobbyboeren kunnen veel beter uit de voeten met grasland dat minder input nodig heeft.”

Saladebuffet
Ado doet sinds enkele jaren bij rundveehouders ervaring op met een gevarieerd graslandmengsel dat hij Pure Graze Saladebuffet noemt. Naast verschillende grassoorten
bevat het mengsel diverse kruiden en vlin-

Smalle weegbree.

derbloemigen. (Zie kader ‘Saladebuffet’)
Het kruidenrijke grasland dat ontstaat na
het zaaien van het Saladebuffet is heel geschikt voor begrazing door verschillende
diersoorten.
“Juist bij kleinschalige veehouders zie je
vaak dat er na begrazing maar weinig tijd
is om een weide rust te geven. Met een gevarieerd plantenbestand is een weide beter
opgewassen tegen een zeer regelmatige begrazing.”

‘Schapen gek op kruiden’
Karwij

naar bepaalde kruiden in de wei. Van deze
kennis wordt echter maar weinig gebruik
gemaakt.
“Eigenlijk is het al misgegaan bij de introductie van kunstmest halverwege de vorige eeuw.
Sinds die tijd zijn graslanden veranderd van
gevarieerde plantengemeenschappen in monoculturen van Engels raaigras omdat Engels
raaigras het meest reageerde op kunstmeststikstof.” Aan het woord is Ado Bloemendal
in Den Ham (Ov.). Met hun bedrijf Pure Graze
proberen Ado en echtgenote Karoline boeren
op een andere manier naar grasland te laten
kijken. Pure Graze gaat uit van het maximaal
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Schapenhoudster Nelleke Meersma in Garderen heeft vorig jaar een halve hectare
grasland ingezaaid met een kruidenrijk mengsel om er ervaring mee op te doen. “Ik
weet inmiddels dat onze Friese melkschapen er gek op zijn. Als de schapen
de keuze hebben, kiezen ze altijd voor
de kruidenrijke weide,” zegt Nelleke
(lees ook de reportage over de veehouderijactiviteiten van Nelleke en
haar man Adriaan Antonis elders in
dit nummer van Boerenvee). “Wat vorig jaar ook opviel was dat de schapen
vastere mest kregen als ze op het kruidenperceel konden grazen. We denken
er over om de oppervlakte kruidenrijk
grasland uit te breiden.”
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Saladebuffet
Pure Graze Salladebuffet Algemeen bevat de volgende grassen, kruiden en
vlinderbloemigen.
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Grassen:

Engels raai, veldbeemd, beemdlangbloem, timothee,
kropaar en rietzwenkgras.

Kruiden:

kleine pimpernel, cichorei, peterselie, karwij, smalle
weegbree, weegbree, paardenbloem en duizendblad.

Vlinderbloemigen: witte klaver, rode klaver, bastaardklaver, luzerne, gele
honingklaver en wondklaver.

Hier volgt van een aantal kruiden de belangrijkste effecten.

Gezondheid
Volgens Ado bevordert een kruidenrijke weide de
gezondheid van de dieren die er op grazen. Keiharde
onderzoeksgegevens daarover heeft hij niet. Wel zijn
er onderzoeksgegevens uit het recente en wat verder
weg gelegen verleden over de gezondheidsbevorderende effecten van afzonderlijke kruiden. (Zie kader
‘Effecten van kruiden’)
“Zelfs onkruiden die veehouders liever kwijt dan rijk
zijn, kunnen gezond zijn. Een mooi voorbeeld is ridderzuring. Dat bevat een stof die het zogenoemde
‘oplopen’ (overmatige gasvorming in de pens, bks) van
schapen en koeien in klaverrijke weide tegengaat.”
Berrie Klein Swormink
Meer informatie over Pure Graze is te vinden op:
www.puregraze.com

Paardenbloemen zijn mineralenrijk en bevorderen de darmwerking.

Kleine pimpernel:

wortelt zeer diep, daardoor goede droogteresistentie. Haalt calcium naar boven en maakt dat vrij via
wortelzuren. Reinigt het hart en bevordert het
humeur (ook bij dieren);

Cichorei:

draagt bij aan de mineralenvoorziening van het vee.
Bevat veel calcium, natrium, fosfaat, koper, kobalt,
seleen en zwavel. Werkt ook preventief tegen interne
parasieten;

Smalle weegbree:

bevat bacterieremmende stoffen, alle diersoorten
vinden het lekker en het is gemakkelijk verteerbaar.
Eveneens rijk aan mineralen;

Peterselie:

is heilzaam bij nier- en blaasproblemen en bevordert
de vruchtbaarheid van dieren.
Rijk aan ijzer en vitamines;

Boerenwormkruid: schapen en koeien eten het graag maar paarden
houden niet van de bittere smaak. Boerenwormkruid
bevat gif (thujon) dat lint- en spoelwormen doodt;
Paardenbloem:

heeft lange penwortel en kan goed tegen droogte.
Haalt met wortel veel mineralen omhoog. Bevordert
de darmwerking en heeft cholesterolverlagende
eigenschappen;

Karwij:

bevordert de vertering van andere voedingsmiddelen en zorgt voor rijke bacterieflora in het maagdarm-kanaal;

Duizendblad:

een kruid dat houdt van droge omstandigheden.
Heeft versterkende en stimulerende eigenschappen.

Gewone weegbree: bevat veel eiwitten, vitamines en mineralen. Heeft
slijmoplossende, versterkende en helende eigenschappen, en stopt bloedingen.
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