
 

 

 

Zaaien onder dekvrucht 

 
 
Zaaien van een gras, gras/klaver, Saladebuffet kan onder dekvrucht plaatsvinden. Doel is dat de 
dekvrucht met haar snelle opkomst zorgt voor een snelle bodembedekking om de bodem tegen 
uitdrogen te beschermen en dauw te vangen. Dit zorgt ervoor dat het hoofdgewas zich goed kan 
vestigen. 
 

De dekvrucht wordt geoogst wanneer deze er klaar voor is, waarna het hoofdgewas de productie 
overneemt. 

 
De dekvrucht zorgt voor een meeropbrengst in het eerste teeltjaar van 3.000 tot 5.000 kg droge 
stof/ha, bij oogst in de vegetatieve fase. Bij oogst als GPS loopt de opbrengst op tot 8.000 tot 12.000 
kg droge stof/ha in het eerste jaar. In dat geval zal de opbrengst in het eerste teeltjaar van het 
Saladebuffet rond de 3.000 tot 5.000 kg droge stof/ ha bedragen. 
 
 

Kies voor: 

- Welke soorten dekvrucht 
Vaak worden de kleine granen voor dit doel ingezet. Gerst en tarwe geven, naarmate ze ouder 
worden meer ruimte voor het zonlicht om de bodem te bereiken. Dit maakt ze aantrekkelijk om ze te 
oogsten als GPS. Daarna neemt het hoofdgewas de productie over.  
 

Ook behouden ze een goede voederwaarde wanneer ze generatief zijn. 
 
Rogge en haver zijn volumineuze gewassen die lang kunnen worden. Ze blijven de bodem 
beschermen tegen zonlicht. Ook daalt hun voederwaarde per kg droge stof, zodra ze generatief 
worden. Dit maakt ze geschikt om te oogsten in een bladstadium. 
 
Granen die geoogst worden in een bladstadium hebben een hoger eiwitgehalte, vergelijkbaar met 

gras, dan in wanneer ze generatief zijn geworden. 
 
 

- Hoe kun je dit het best zaaien 
Stap 1: Maak de grond zaaiklaar 
Stap 2: Houdt een zaaizaadhoeveelheid aan van 100 kg zaaizaad per hectare 
Stap 3: Zaai dit met een voor granen geschikte zaaimachine op 2 a 3 cm diepte, een 

gelijkmatige zaaidiepte zorgt mede voor een gelijkmatige gewasontwikkeling en voorkomt 
vogelschade 

Stap 4: Zaai daarna het Saladebuffet, breedwerpig, oppervlakkig en rol het perceel tijdens of 
na deze werkgang aan met een gekartelde rol 
 

- Wanneer kun je het best zaaien 
Zaaien onder dekvrucht kan altijd, geeft ook altijd een hogere opbrengst, maar wordt vooral 
aanbevolen in de 2e helft van het zaaiseizoen, in voor- en najaar, als bescherming. Zodat het 
hoofdgewas zich in de luwte van de dekvrucht kan ontwikkelen, om later de productie over te 
nemen. 
 
 



 

 

 
- Oogsten, inkuilen of weiden 
Granen die geoogst worden in een bladstadium worden bij voorkeur op het zwad gemaaid, om 
verontreiniging van het product met grond te voorkomen. 
 

Na maaien op dag 1 kan het gewas op dag 3 gekuild worden. 
 
Granen worden in het deegrijpe stadium met een rijonafhankelijke hakselaar geoogst. Daardoor 
raakt het gewas de grond niet en wordt daardoor niet verontreinigd met zand. Alle granen kunnen 
goed geweid worden. de voederwaarde en opname is gelijk aan gras. Na de eerste keer weiden lopen 
de granen opnieuw uit, vaak met meer stolonen dan in de eerste snede. Door de toename in 
daglengte neigt het gewas snel tot generatief worden.  
 
**Let daarop en start de tweede beweiding op tijd. 
 

Na de tweede beweiding neemt het hoofdgewas de productie over en verdwijnt de dekvrucht. 
 
 

Onze service: 

Stuur een aantal foto’s van uw percelen naar het onderstaande app nummer en we geven u ons 

beste advies.  

Neem contact op via: 

Telefoon: 05 46 – 62 40 05 

E-mail: info@puregraze.com 

WhatsApp: 06 – 53 31 04 21 

Uw aanschaf van een Saladebuffet is geen eindpunt maar een startpunt. 

Daarom besteden we veel zorg aan de service, zodat u succesvol bent met het Saladebuffet van uw 

keuze. 

 

- Pure Graze organiseert open dagen. 

- Pure Graze organiseert super classes Saladebuffetten. 

- We geven op locatie, telefonisch, per app en mail adviezen. 

**Houd de mailing in de gaten voor acties en evenementen 

 

Voor vragen neem vrijblijvend contact met ons op! 

 

Uw succes is bepalend voor ons succes! 

Uw succes is onze beste reclame! 
 

Disclaimer: 
Deze handleiding is naar beste weten en met de grootste zorg ontwikkeld ter ondersteuning van de gebruiker van 
Saladebuffetten ®van Pure Graze®. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
Ondanks alle zorg die besteed is aan dit document aanvaardt Pure Graze® geen aansprakelijkheid voor schade die het 
gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze handleiding. Alle rechten zijn voorbehouden aan Pure 
Graze®. Het is niet toegestaan gegevens van dit document over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, zonder voorafgaande toestemming van Pure Graze®. 
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