Goed voer teel je zelf
Als melkveehouder weet je hoe belangrijk
gezond en smakelijk ruwvoer is. Met
bewezen voederconcepten voor alle
klimaten biedt Barenbrug je
voedergewassen waarmee je makkelijk,
efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer
teelt.

Persistent
Meest standvastige zode en lange
levensduur

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Meer beweiden mogelijk, garandeert een weide met
een lange levensduur
•Produceert hoogste kwaliteit ruwvoer door
gelijktijdige bloei
•Levert een uitstekende opbrengst
•Is geschikt voor natte en koude gronden
•GreenEarth-label voor duurzame voedselproductie
•Scoort beter dan standaard BG3-Mengsel

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Maakt méér beweiden mogelijk
We vragen nogal wat van onze weides: we gaan meer beweiden en toch willen we de maximale
opbrengst van een hectare halen zonder dat de weide wordt vertrapt en onkruid of slechte grassen een
kans krijgen. Om aan deze wens te voldoen is er het nieuwe mengsel Barenbrug Persistent. Het
mengsel blinkt uit in een dichte zode door de uitmuntende standvastigheid en wintervastheid.
Garandeert een weide met een lange levensduur
Barenbrug Persistent ben je verzekert van een weide die lang mee gaat. De rassen in het mengsel
scoren gemiddeld een 8,3 op standvastigheid. Dit betekent, geen kans voor onkruiden waardoor de
oorspronkelijke samenstelling lang behouden blijft.
Produceert hoogste kwaliteit ruwvoer door gelijktijdige bloei
De samenstelling van Barenbrug Persistent is zorgvuldig gekozen. Hierbij is gelet op de bloeidatum van
de verschillende rassen. Doordat deze dicht bij elkaar liggen (1 – 6 juni) is het eenvoudig om het
perceel te beweiden of te maaien voordat alle grassen gras in het mengsel bloeistengels ontwikkelen.
Dit garandeert de hoogste kwaliteit ruwvoer. Bloeiend gras is minder smakelijk door de harde stengels
en bovendien daalt de voederwaarde met 150 VEM tijdens de bloei. Ook de rest van het seizoen heb
je onder normale omstandigheden nauwelijks last van de bloeiend gras.
Levert een uitstekende opbrengst
BarenbrugPersistent levert naast een goede kwaliteit ook een bovengemiddelde opbrengst droge stof
onder beweiden en maaien.
Geschikt voor natte en koude gronden
De rassen van Barenbrug Persistent zijn gekwalificeerd met het Mohr-predicaat. Dit Duitse predicaat
wordt uitsluitend toegekend aan rassen die onder zware omstandigheden na vele jaren nog goede
resultaten behalen en waarbij slechte grassen zoals kweek, vossenstaart en ruwbeemd geen kans
krijgen.

Barenbrug Holland BV • Stationsstraat 40 • 6515 AB Nijmegen • Netherlands • www.barenbrug.nl

Scan code voor méér info

Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
Droogte-tolerant
Wintervast
Standvastig
Smakelijk
Voederwaarde
Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden

GreenEarth-label voor duurzame voedselproductie
Met Barenbrug Persistent wordt duurzaam voedsel produceren een stukje eenvoudiger. Daarom is
Barenbrug Persistent voorzien van het GreenEarth-label. Om dit label te krijgen moet een product zich
aan meerdere voorwaarden voldoen. Barenbrug Persistent is voorzien van het GreenEarth-label om de
volgende redenen:
•Barenbrug Persistent maakt gewasbescherming overbodig door dichte graszode.
•Barenbrug Persistentvoorkomt afbraak CO2 in de bodem door lange levensduur.
•Barenbrug Persistent CO2 -uitstoot door hoge kwaliteit verteerbaar eiwit.

Barenbrug Persistent scoort beter dan standaard BG3-mengel
Om de prestaties van het nieuwe mengsel te maatstaven is het op verschillende criteria beoordeelt ten
opzicht van een standaard BG3 mengsel. Hieruit blijkt dat Barenbrug Persistent op alle punten beter
scoort. Zie onderstaande tabel.
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Specificaties
Zaaien vanaf:
Zaaien tot en met:
Zaaidichtheid/ha inzaai
Zaaidichtheid doorzaai

februari
november
50 kg
15 - 35 kg

Smakelijk
Voederwaarde

Samenstelling

Structuurwaarde

60% Engels raaigras dipoloid laat
40% Engels raaigras tetraploid laat
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