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Drie voorjaarsbegrazingen

Energie reserve

‘Snelle’ soorten 
(raaigras, 
beemdlangbloem…)

‘Trage’ soorten
(kortsteel, zegge, 
struisgras,…)

‘Snelle’ soorten 
eindigen de lente 
met een gelijke of 
toegenomen reserve

‘Trage’ soorten
 eindigen de lente 
met een reserve die 
sterk gedaald is, 
de kans op afsterven 
stijgt
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fotosynthese
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voor de groei
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Begrazing van 
bladeren en herstart 
van de groei Begrazing van 

bladeren en herstart 
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Begin van de zomer, 
de groei stopt 
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janvier fevrier mars avril mai juin juil let aout septembre octobre novembre decembre

geboortetijdstip / 
2x daags melken

veldwerkzaamheden (inzaai van mais, 
aardappelen, maaien), kuilvoer, 

kunstmatige bevruchting, 
2x daags melken

oogst van tarwe 
en graangewassen 

die gemengd worden 
gezaaid, 2x daags melken

rustige periode
 (1x daags melken 

dan 0x daags melken)

inkuilen van mais, oogst 
van de aardappelen, 1x 

daags melken
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Competenties van de landbouwer als drijvende kracht in de transitie naar agro-eco-
logische praktijken 






