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.

Tornado 2
Massale opbrengst en bodemverbetering

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Geeft je ruwvoerpositie een flinke boost
•Flexibiliteit in je bouwplan
•Standvastig en goed berijdbaar

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij maaien
Voorjaarsopbrengst
Geef je ruwvoerpositie een flinke boost
Tornado 2 levert een enorme massa uitstekend ruwvoer voor een korte periode en is daarom ideaal om
je ruwvoerpositie een flinke boost te geven. Daarbij verbetert Tornado 2 je bodem en is hierdoor een
ideaal als groenbemester. Zo vang je twee vliegen in een klap; extra ruwvoer en een verbeterde
bodem.
Flexibiliteit in je bouwplan
Zaai je Tornado 2 na de maisoogst, dan hoef je pas in het voorjaar te besluiten wat je met het perceel
ga doen. Inzetten voor de maisteelt of aanhouden voor de productie van ruwvoer. Dit geeft je
flexibiliteit in je bouwplan.
Beter dan enkelvoudig Italiaans raaigras
Vaak wordt er gekozen voor het inzaaien van een enkelvoudig Italiaans raaigras als
grasgroenbemester of om snel ruwvoer te produceren. De kwaliteit en zuiverheid van deze rassen laten
nogal eens te wensen over. Onderzoekstation ILVO uit België heeft met meerjarig onderzoek
aangetoond dat er veel verschil zit in kwaliteit tussen Italiaans raaigrassen. Lees meer over het
onderzoek van ILVO. Tornado 2 is een mix van de beste rassen op de rassenlijst van ILVO. Deze
combineren een uitstekende bovengrondse productie en kroonroestresistentie met een maximale
voederwaarde.

Kroonroest
Droogte-tolerant
Wintervast
Standvastig
Smakelijk
Voederwaarde
Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden
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Standvastig en goed berijdbaar
Tornado 2 onderscheid zich ook van standaard Italiaans door een hogere persistentie. Het gewas is
standvastiger dus beter berijdbaar waardoor je makkelijker een schoner gewas oogst. Dit in combinatie
met de korte voordroogtijd verzekert je van een frisse kuil met een laag aandeel ruw-as. Tornado 2 is
ook goed inzetbaar voor zomerstalvoeren.
Verhoogt organische stofgehalte van je bodem
De enorme beworteling van Tornado 2 verhoogt de organische stof in de bodem. Met Tornado 2
investeer je in de bodem waarvan je volgteelten zeker profiteren.
Besparen op kunstmest of extra opbrengst
Besparen op kunstmest maar niet inleveren op kwaliteit en massa? Combineer Tornado 2 dan met het
meerjarige klavermengsel Duet. Duet is een mengsel met witte en rode klaver en bindt per hectare tot
350 kilo stikstof uit de lucht. Je kunt er ook voor kiezen om het klavermengsel in te zetten voor extra
opbrengst bij een normaal bemestingsregime. Met het eenjarige klavermengsel ProtaFix stimuleer je
een goede start dat resulteert in extra opbrengst.
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Specificaties
Top mengsel
Zaaien vanaf:
Zaaien tot en met:
Zaaidichtheid/ha inzaai:
Verpakking

Droogte-tolerant
Tornado 2
februari
november
50 kg
15 kg zak

Wintervast
Standvastig

Samenstelling

Smakelijk

50% Italiaans raaigras tetraploid
30% Italiaans raaigras diploid
20% Gekruist raaigras

Voederwaarde
Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden
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