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.

GreenSpirit•VeenWeide
Speciaal voor veengronden

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Geschikt voor de teelt op veengrond
•Mohr Anerkennung
•Doorzaaien

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Geschikt voor de teelt op veengrond
Het aanleggen van een goede weide op veengronden is moeilijk. Veenweides zijn gevoelig voor
onkruiden zoals kweek, vossenstaart en ruwbeemd. Gelukkig is er de laatste jaren veel Europees
onderzoek gedaan naar rassen die geschikt zijn voor de teelt op veengronden.
Mohr Anerkennung
De Landwirtschafkammer in Niedersaksen (Duitsland) heeft rassen onderzocht op veengrond. De
rassen zijn getest onder zeer zware omstandigheden. Alleen de rassen die na vier nog steeds goede
resultaten lieten zien hebben de Mohr Anerkennung erkenning ontvangen.

Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
Droogte-tolerant

Voor de Nederlandse veenweide gebieden heeft Barenbrug een nieuw graszaadmengsel
samengesteld; GreenSpirit•VeenWeide. Dit nieuwe mengsel bestaat uitsluitend uit rassen die hoog
genoteerd staan op de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst én een Mohr Anerkennung hebben.

Wintervast

Doorzaaien
Veengronden kenmerken zich door weinig draagkracht. Doorzaaien is een nieuwe techniek die het
verbeteren van weides op veengronden mogelijk maakt. Er kan gekozen worden om door te zaaien in
de bestaande grasmat of het bestaande gras dood te spuiten om vervolgens door te zaaien.

Standvastig
Smakelijk

De samenstelling van de GreenSpirit•VeenWeide is onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Voederwaarde

Specificaties
Zaaien vanaf:
Zaaien tot en met:
Zaaidichtheid/ha inzaai:
Zaaidichtheid doorzaai

Februari
November
45-55 kg
25 kg
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Samenstelling
35% Barpasto Engels raaigras tetraploïd
50% Barhoney Engels raaigras tetraploïd
15% Barfleo
Timothee
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