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.

Weide 365
Jaarrond vers gras voeren

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Verleng je grasseizoen
•Stalvoeren de nieuwe trend
•Geen inkuilverliezen en inkuilkosten
•Eenvoudiger boeren
•Succes door beste rassen

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
Droogte-tolerant
Wintervast
Jaarrond vers gras voor je koeien. Dat is de filosofie achter het nieuwe graszaadmengsel Barenbrug
Weide 365 ®. Het biedt je een maximale en stabiele grasgroei van vroeg in het voorjaar tot laat in het
najaar. Barenbrug Weide 365 ® maakt het je makkelijk om meer uit je ruwvoer te halen.

Verleng je grasseizoen
Als eerste de koeien in de wei. Dat gaat jou zeker lukken met Barenbrug Weide 365 ®! Door de vroege
start van Barenbrug Weide 365 ® in het voorjaar heb je eerder gras in je weide dan je gewend bent.
Dit in combinatie met de steile bladstand van het gewas zorgt ervoor dat je perceel eerder droog is en
geschikt is om je koeien erop te weiden. Hiermee haal je eenvoudig vroeg in het jaar voldoende
weidedagen. Weiden tijdens warme zomerdagen is dan bijvoorbeeld niet meer nodig. Je kunt het
lange grasseizoen ook inzetten voor extra weidedagen.

Standvastig
Smakelijk
Voederwaarde
Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden
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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.

Stalvoeren de nieuwe trend
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het lange grasseizoen van Barenbrug Weide 365 ® te
gebruiken om te stalvoeren. Hiermee ga je mee met de nieuwe trend om eiwit van eigen land beter te
benutten en dus meer te melken van eigen voer. Omdat je krachtvoeraankopen dalen is dit financieel
erg aantrekkelijk.
Geen inkuilverliezen en inkuilkosten
Meer vers gras betekent automatisch dat je minder graskuil nodig hebt. Je beschikt immers van vroeg in
het voorjaar tot ver in het najaar van smakelijk vers gras. Hiermee voorkom je voederwaarde verlies
dat optreed tijdens de conservering en verlies door broei en schimmels. Bovendien bespaar je ook op
loonwerkkosten.
Eenvoudiger boeren
Barenbrug Weide 365 ® maakt het boeren een stukje eenvoudiger.
•Je voldoet makkelijker aan de voorwaarden voor weidegang.
•Je haalt de maximale opbrengst van je land.
•Je verlengt de levensduur van je koeien door gezond eiwitrijk ruwvoer
•En last but not least met Barenbrug Weide 365 ® verbeter je het imago van de sector.
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Succes door beste rassen
Het succes van het nieuwe weidemengsel Barenbrug Weide 365 ® zit hem in het nieuwste topras van
de Aanbevelende Rassenlijst; Barmazing. Barenbrug Weide 365 ® bestaat voor 60% uit deze topper
aangevuld met twee andere middenvroege rassen. Hierdoor is Barenbrug Weide 365 ® uniek en mag
zich met recht de beste nieuwkomer van 2021 noemen.

Eigenschappen

Specificaties

Drogestof-opbrengst bij maaien

Zaaien vanaf
Zaaien tot en met
Verpakking
Zaaidichtheid/ha inzaai
Zaaidichtheid/ha doorzaai

februari
november
15 kg
50 kg
15-35 kg

Drogestof-opbrengst bij beweiding

Voorjaarsopbrengst
Kroonroest

Samenstelling

Droogte-tolerant

60% Engels raaigras diploid middentijds
25% Engels raaigras tetraploid middentijds
15% Gekruist raaigras
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