
 
Volop keuze uit hoogproductieve grasmengsels 
Omdat veel grasland is verdroogd en er behoefte is om de graszode te vernietigen en opnieuw in te zaaien, heeft de 
minister het mogelijk gemaakt om op klei- en veengronden tot en met 30 september 2018 de graszode te vervangen en 
moet op uiterlijk 1 oktober 2018 het grasland opnieuw zijn ingezaaid met gras. Op zand- en lössgrond is deze termijn op 21 
september 2018 verstreken. 
In lijn met de bestaande voorwaarden die in het Besluit gebruik meststoffen zijn opgenomen, is de voorwaarde gesteld dat 
het vervangen van de graszode minstens zeven dagen vóór verwijderen, moet worden gemeld bij RVO.nl. 
Hieronder treft u grasmengsels aan die u kunt gebruiken voor graslandvernieuwing op klei- en veengrond. De mengsels zijn 
te bestellen via Agrea. 
Mengsel Maaien Weiden Doorzaaien Toelichting 

Perfect 3 

++ +++   

Mengsel van toprassen! Geschikt voor 

beweiden en maaien. Hoge 

kroonroest resistentie! 

Perfect 4 

+ ++++   

Mengsel van toprassen! Smakelijk 

door Timothee. Geschikt voor 

beweiden en maar vooral voor 

maaien. Goede kroonroest resistentie. 

Perfect 11 
  +++++   

Mengsel van toprassen! Geschikt voor 

beweiden! Lange levensduur. 

Perfect Tetra 

+++ +++   

Mengsel van toprassen! Geschikt voor 

beweiden en maaien. Hoge 

kroonroest resistentie! Smakelijk gras 

voor hogere opname. 

Perfect Tetra 

4 

+++ ++   

Mengsel van toprassen! Smakelijk 

door Timothee. Geschikt voor 

beweiden maar vooral voor maaien. 

Hoge kroonroest resistentie. 

Perfect 

Doorzaai 

    +++++ 

Mengsel van toprassen! Speciaal 

samengesteld om door te zaaien! 

Snelle vestiging! Hoge kroonroest 

resistentie. 

Herkauwgras 
+++ -   

Veel Structuur door rietzwenk. Hoge 

NDF, minder voederwaarde.  

Maaien 

+++++     

Speciaal ontwikkeld voor de beste 

maaiopbrengsten! Festulolium zorgt 

voor hoge opbrengsten 

Select 3 
++ ++   

Mengsel is geschikt voor beweiden en 

maaien. Goede kroonroest resistentie.  

Select 4 

+++ ++   

Smakelijk mengsel door Timothee. 

Geschikt voor beweiden, maar vooral 

voor maaien. 

Select 11 

  ++++   

Mengsel geschikt voor beweiden. 

Lange levensduur. Goed mengsel als 

niet de hoogste eisen worden gesteld. 

Select 

Doorzaai 

    +++ 

Mengsel ontwikkeld voor doorzaaien. 

Snelle vestiging. Goed mengsel als niet 

de hoogste eisen worden gesteld. 

  


