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.

SmakelijkeWeide
Uitstekende opname en voederwaarde

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Het hele jaar zeer smakelijk gras
•Makkelijk in ruwvoermanagement
•Meer VEM en melkeiwit

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Het hele jaar zeer smakelijk gras
Barenbrug SmakelijkeWeide is gras voor melkveehouders die voor hun melkvee het hele seizoen
smakelijk gras willen. De goede smaak van het gras is deels te danken aan de timothee. De geur van
timothee is onweerstaanbaar is voor koeien. Daarnaast heeft Barenbrug SmakelijkeWeide zijn goede
smaak te danken aan de uitmuntende kroonroestresistentie van het tetraploïde Engels raaigras. Het
mengsel scoort hiervoor gemiddeld een 8,5 op de rassenlijst. Kroonroest is een schimmelziekte die de
smaak van gras flink kan bederven.
Makkelijk in ruwvoermanagement
Barenbrug SmakelijkeWeide is een all-round graszaadmengsel dat is samengesteld uit rassen die
zowel onder maaien als onder beweiden het beste presteren. Hierdoor zijn graslandpercelen met
Barenbrug SmakelijkeWeide flexibel in te zetten en levert het u managementgemak voor
melkveehouders.

Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
Droogte-tolerant
Wintervast
Standvastig
Smakelijk

Meer VEM en melkeiwit
Barenbrug SmakelijkeWeide produceert, bij een gelijk maaimoment, 30 VEM meer dan een standaard
BG3 weidemengsel. De tetraploïde rassen in het mengsel hebben het voordeel dat ze in verhouding
minder celwanden bevatten dan diploïde rassen. Hierdoor is het ruwvoer beter afbreekbaar in de
koeienpens dat resulteert in meer melkeiwit. Afhankelijk van het rantsoen stijgt door de extra melkeiwit
het eiwitgehalte in de melk of de melkproductie.
Gras dat bloeit verliest veel voederwaarde en de harde stengels worden door koeien slecht
opgenomen en verteerd. Koeien met bloeiend gras in het rantsoen geven 6 tot 7 liter minder melk per
dag.
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Voederwaarde
Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden

Daarom is in het graszaadmengsel Barenbrug SmakelijkeWeide de bloeidata van
de verschillende rassen op elkaar afgestemd. Hierdoor is het mogelijk de bloeistengels tegelijkertijd te
oogsten dat resulteert in de ruwvoer met de hoogste voederwaarde. Mengels waarin de bloeidata van
de rassen op elkaar zijn afgestemd herkent u aan het keurmerk Gelijktijdige Bloei.
Ideaal in combinatie klaver
Barenbrug SmakelijkeWeide is uitstekend te combineren met het witte klavermengsel Quartet.
Graslandpercelen met klaver binden stikstof uit de lucht, en dit kan oplopen tot 150 kilo per hectare bij
50% klaver in het grasland. Hiermee bespaart u ten eerste ruim € 100,- uit aan kunstmest. Ten tweede
verdient u hieraan doordat de extra gratis stikstof omgezet wordt in eiwit. De eiwitproductie van het
grasland stijgt met 750 kilo per ha.
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De samenstelling van de Barenbrug SmakelijkeWeide is onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Voor de biologische veehouder is er het weidemengse TopGraze EKO.

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

februari
november
50 kg
15 - 35 kg

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

Samenstelling
15%
35%
20%
30%

Timothee
Engels raaigras tetraploid laat
Engels raaigras tetraploid middentijds
Engels raaigras diploid laat
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