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.

Maaien
Kuilgras met hoogste VEM en uitstekende
opbrengst

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Hoge voederwaarde door gelijktijdige bloei
•Geen kans voor onkruiden
•Zeer lange levensduur, ook bij uitsluitend maaien
•Gezonde koeien
•Beweiden

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
Graskuill met hoogste voederwaarde door gelijktijdige bloei
Barenbrug Maaien is het ideale graszaadmengsel voor melkveehouders die graskuilen willen maken
met de hoogste voederwaarde en veel darm verteerbaar eiwit. 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.
Daarom is in het graszaadmengsel Barenbrug Maaien 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.
Geen kans voor onkruiden
Voor de standvastigheid en wintervastheid scoort het maaimengsel respectievelijk een 8 en een 7,4. Dit
garandeert een standvastige grasmat waardoor onkruiden zoals kweekgras, paardenbloemen en muur
nagenoeg geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Spuiten tegen onkruiden is (bijna) overbodig.
Zeer lange levensduur, ook bij uitsluitend maaien
Barenbrug Maaien heeft in tegensteling tot andere maaimengsels een lange levensduur. Bij goed
management produceert een perceel met Barenbrug Maaien 10 jaar smakelijk gras van een
uitstekende kwaliteit. Maai het gewas op een stoppelhoogte van minimaal 5 tot 6 cm en zorg voor een
bandenspanning van maximaal 2 bar.

Droogte-tolerant
Wintervast
Standvastig
Smakelijk
Voederwaarde
Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden
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Gezonde koeien
De roestresistentie van Barenbrug Maaien is uitmuntend. Het mengsel scoort hiervoor een 8,7.
Graspercelen zonder kroonroest produceren smakelijk gras dat gezond is voor uw koeien. Kroonroest
is een schimmelziekte die ook een boosdoener is bij het conserveren van gras.
Beweiden
Graslandpercelen met Barenbrug Maaien kunnen af en toe beweid worden. Dit komt de standvastheid
van grasmat zelfs ten goede.
Ideaal in combinatie met het klavermengsel Duet
Barenbrug Maaien is uitstekend te combineren met het rode klavermengsel Duet. Klaver bindt stikstof uit
de lucht, en dit kan oplopen tot 250 kilo per hectare bij 50% klaver in het grasland. Deze extra stikstof
is bijzonder waardevol, want van 1 kilo stikstof produceert u 5 kilo eiwit. Eiwit aankopen kost 66 cent
per kilo. Een rekensom toont aan dat de 250 kilo extra stikstof die de klaver produceert, een
eiwitproductie oplevert met een waarde van € 825,-.
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Heeft u voldoende ruwvoer, dan kunt u in plaats van de extra eiwitproductie ook kiezen om te
besparen op kunstmest. Hiermee behaalt u een voordeel van € 200,- per hectare.
De samenstelling van de Barenbrug Maaien voorbehoud van beschikbaarheid.
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Specificaties
Zaaien vanaf:
Zaaien tot en met:
Zaaidichtheid/ha inzaai
Zaaidichtheid doorzaai

februari
november
50 kg
15 - 35 kg

Samenstelling
70% Engels raaigras tetraploid middentijds
30% Engels raaigras diploid middentijds
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