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.

Doorzaai
Herstel en aanleg bij lage
bodemtemperatuur

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Snelle kieming en vestiging bij lage
bodemtemperaturen 6°C
•Hoge voederwaarde en grasopbrengst
•Lange levensduur

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Doorzaaien is een goede methode om de kwaliteit van je grasland op peil te houden. Met
Barenbrug Doorzaai verbeter je je grasland, ook onder zware omstandigheden.

Voorjaarsopbrengst

Snelle kieming en vestiging bij bodemtemperaturen tot wel 6°C
Barenbrug onderzoekt de kiemtemperatuur en vestigingssnelheid van verschillende rassen. De rassen in
Barenbrug Doorzaai zijn hierop speciaal geselecteerd, zodat doorzaaien of inzaaien mogelijk is bij
lage bodemtemperaturen (vanaf 6°C). Door de snelle kieming en vestiging is de concurrentiedruk van
onkruiden laag. Met name door de kwaliteiten van het ras Barhoney - is Barenbrug Doorzaai het
ideale mengsel voor doorzaaien of inzaaien vroeg in het of laat in het najaar. Voor doorzaaien tot 15
september of na 15 maart kunt u ook kiezen voor één van de andere graszaadmengsels in het
Barenbrug assortiment. Na 15 september of voor 15 maart is Barenbrug Doorzaai de beste keus.
Hoge voederwaarde en opbrengst
Doorzaaien met Barenbrug Doorzaai verhoogt de voederwaarde en de opbrengst van de weide. Het
topras Dromara staat bovenaan in de Aanbevelende Rassenlijst. Het ras is uitmuntend in opbrengst,
voederwaarde, roestresistentie en standvastigheid. Doorzaaien met Barenbrug Doorzaai verhoogt
naast de opbrengst ook de voederwaarde en smakelijkheid van de weide. Méér ruwvoer van eigen
land betekent minder aankoop van krachtvoer en andere voedermiddelen en verlaagt hierdoor de
voerkosten per liter melk.

Kroonroest
Droogte-tolerant
Wintervast
Standvastig
Smakelijk

Lange levensduur
De rassen in Barenbrug Doorzaai zijn geschikt voor blijvend grasland en hebben een levensduur van
10 jaar. Het diploïde ras Barhoney groeit breeduit voor meer draagkracht en geeft snel een dichte mat.
Alle rassen in Barenbrug Doorzaai zijn bestand tegen koude periodes wat een garantie is voor een
standvastige mat die jarenlang meegaat. Doorzaai is geschikt voor weides die beweid worden,
als weides die gemaaid worden.

Voederwaarde

De samenstelling van de Barenbrug Doorzaai is onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Geschikt voor koude en natte gronden
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Structuurwaarde

Goed voer teel je zelf

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

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.

Februari
November
50 kg
15 -35 kg

Samenstelling
50% Engels raaigras tetraploïde laat
30% Engels raaigras diploïde middentijds
20% Engels raaigras tetraploïd middentijds
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