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DOORZAAI

ACTIE

ZAAI UW GRASLAND OP TIJD DOOR!
Een groot deel van de weides in zuidwest Friesland zijn geteisterd door muizenschade. Om de financiële schade
enigszins te beperken doen veehouders er verstandig aan hun weides zo vroeg mogelijk te herstellen. Dit voorkomt dat
veehouders te kampen krijgen met ruwvoer tekort in het voorjaar. Heeft u geen muizenschade dan is het toch raadzaam
om het grassenbestand van uw weides te controleren na de winterperiode om tegenvallende opbrengsten te voorkomen.

OP NIEUW INZAAIEN
Is het gehele bestand aan goede grassen aangetast door de muizen? De grassen die dan overblijven zijn straatgras en
kweek. Dan is het noodzakelijk eerst deze grassen dood te spuiten en daarna uw land eventueel te egaliseren, bewerken en inzaaien. Pas dan heeft u weer goed grasland wat jaren mee kan. Op nieuw inzaaien is pas mogelijk medio
maart/april.

DOORZAAIEN
Is het grasland slechts voor een deel 20-30% aangetast en er staan nog voldoende goede grassen in dan is er een
mogelijkheid om het gras door te zaaien. Doorzaaien doet u bij een bodemtemperatuur van 6° C na 15 februari. De
graszaden kunnen dan al kiemen en hebben nog voldoende vocht ter beschikking.

DOORZAAI

GREENSPIRIT
COULANCE MUIZENSCHADE

ACTIE

GreenSpirit Doorzaai garandeert een zo hoog mogelijk kans op herstel van uw
weide onder zware omstandigheden. De rassen in GreenSpirit Doorzaai worden
extra streng gecontroleerd op kiemkracht en standvastigheid en kiemen al bij een
bodemtemperatuur van 6° C. Inzaaien en doorzaaien met GreenSpirit Doorzaai kan,
indien de omstandigheden het toelaten, vanaf half februari. Dat geeft u het voorjaar de
zekerheid van een goede smakelijke weide met een maximale opbrengst.

Samenstelling:
30% Barflip (Engels raaigras diploïd)
55% Dromara (Engels raaigras tetraploïd)
15% Barpenta (Timothee)

SNEL NIEUW GRAS?

GOEDKOOP DOORZAAIEN?

Maaien XXL

Basic diplo en Basic tetra

Het mengsel met het snelste nieuw gras.

Goedkoop doorzaaien met Basic mengsels.

Samenstelling:

Samenstelling Basic diplo:

35% Meltador (Engelsraaigras tetraploid)

70% Toronto (Engelsraaigrs diploid)

30% Barforma (Engelsraaigras diploid)

30% Zenital (Engelsraaigrs diploid)

20% Barmultra II (Italiaansraaigras)

Samenstelling Basic tetra:

15% Toronto (Engelsraaigras diploid)

50% Melverde (Engelsraaigras tetraploid)
50% Roy (Engelsraaigras tetraploid)

Wilt u meer weten over welk product het beste is voor uw grasland?
Vraag onze vertegenwoordiger of neem contact op met ons kantoor T 0527-274030
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