Klavers
Klaver komt ten goede aan de kwaliteit
van het gras door de binding van stikstof.
Het gras geeft hogere opbrengsten, is
minder gevoelig voor kroonroest en is
smakelijker. Dit zorgt voor een hogere
opname, waardoor de koeien meer melk
geven.

Duet
Extra stikstofbinding door rode en witte
klaver

Beweiden/
Maaien
Blijvend
Tijdelijk

•Succes verzekerd met Yellow Jacket Nitrogenerator
•Ideaal in combinatie met lage bemesting
•Een vruchtbare bodem
•Teelttips voor succes

Eigenschappen
Stikstofbinding
Standvastigheid
Concurrentievermogen
Wintervastheid
Geef je maaiweides een flinke stikstof booster met het klavermengsel Duet. De rode klaver in Duet is
een echte stikstofbinder en legt tot 350 kg stikstof per hectare vast. De witte klaver in het mengsel is de
stabiele factor en zorgt ervoor dat je jarenlang plezier hebt van je grasklaverweide. Met Duet
produceer je eenvoudig met een lage kunstmestgift een smakelijk eiwitrijk gewas.
Succes verzekerd met Yellow Jacket Nitrogenerator®
De zaden van Duet zijn verrijkt met Yellow Jacket Nitrogenerator®. Dit geeft het kiemende zaadje een
vliegende start. De Yellow Jacket is voorzien van de juiste rhizobium bacteriën die passen bij deze
klaver. Zo weet jij dat jouw klaver de maximale hoeveelheid stikstof vastlegt. Dit zie je terug in de
gewasopbrengst en bodemvruchtbaarheid. Het fijne klaverzaad is door het laagje met Yellow Jacket
Nitrogenerator® ook beter te zaaien.
Ideaal in combinatie met lage bemesting
Duet is de oplossing voor maaiweides die door de strenge mestwetgeving te weinig stikstof krijgen. De
klaver in Duet legt zoveel stikstof vast dat het gras ervan mee profiteert. Bovendien benutten de lange
penwortels van rode klaver de fosfaat en het water uit de diepere lagen van de bodem. Met Duet oogst
je ondanks een lagere kunstmestgift, een uitstekende opbrengst smakelijk en eiwitrijk ruwvoer van je
eigen land.
Een vruchtbare bodem
Ook voor de bodem is Duet een aanwinst. Het gewas kan goed tegen droogte en verbetert de
bodemstructuur. Dit heeft een langdurig positief effect op het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid.
Teelttips voor succes
Vergroot je succes met onderstaande teelttips:
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Drogestof-opbrengst

•Zaai Duet niet dieper dan 0,5 cm
•Meng 8 kg Duet met 30-40 kg graszaad / ha
•pH zandgrond minimaal 5,2 / kleigrond minimaal 6,5
•Zaai gras met rode klaver bij voorkeur aan het einde van de zomer
•Strooi in het voorjaar maximaal 100 kilo N per hectare en verdeel dit over de eerste en tweede
snede
•Hanteer een ruimere maai interval dan bij uitsluitend gras
•Houd een maaihoogte aan van minimaal 7 centimeter
•Beperk het aantal rijbewegingen op je grasklaverperceel en laat het perceel met rust bij natte
omstandigheden

Klavers
Klaver komt ten goede aan de kwaliteit
van het gras door de binding van stikstof.
Het gras geeft hogere opbrengsten, is
minder gevoelig voor kroonroest en is
smakelijker. Dit zorgt voor een hogere
opname, waardoor de koeien meer melk
geven.

Specificaties
Zaaidichtheid per ha
Zaaien vanaf
Zaaien tot en met
Verpakking

8-10 kg
Februari
15 September
10 kg

Beweiden/
Maaien
Blijvend
Tijdelijk

Samenstelling
30% witte klaver
50% rode klaver diploid
20% rode klaver tetraploid

Eigenschappen
Stikstofbinding
Standvastigheid
Concurrentievermogen
Wintervastheid
Drogestof-opbrengst
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