Weidemengsels 2019
Informatie en productenoverzicht

Weidemengsels
Het wordt voor de veehouder steeds belangrijker om zo veel mogelijk ruwvoer zelf te telen. Lagere
voerkosten zorgen voor een beter rendement. Meer gras per ha en een hogere kwaliteit is de basis
voor succes. In 2019 wordt er een nieuw weidemengsel gelanceerd, GP PERFECT MELK. Niet de
maximale drogestof opbrengst per ha is hierbij belangrijk, maar de maximale kg melk per ha.
Het mengsel is samengesteld met rassen die een hogere verteerbaarheid hebben gecombineerd
met een wat hoger suikergehalte.
Het telen van eigen ruwvoer is goedkoper dan aankoop van (duur) krachtvoer. Om de behoefte
aan meer ruwvoer in te vullen is het belangrijk om de graslandpercelen in te zaaien met de beste
weidemengsels. Voor de juiste keuze van het in te zaaien weidemengsel staat niet alleen de soort of
het ras voorop, maar is het gebruiksdoel van het graslandperceel tevens van groot belang.
Door goede afstemming van rassen- en mengselkeuze op het gebruiksdoel kan de productie,
levensduur en kwaliteit van grasland sterk verbeterd worden.
De GPSeeds weidemengsels zijn samengesteld uit de hoogst gewaardeerde rassen van de
Aanbevelende Rassenlijst 2019. De rassen voor de GPSeeds weidemengsels zijn geselecteerd op
kwaliteit en opbrengst. Naast een uitstekende roestresistentie scoren de geselecteerde mengsels
qua opbrengst het hoogst van alle mengsels in Nederland. Deze uitstekende combinatie maakt de
GPSeeds weidemengsels de beste weidemengsels van Nederland. De weidemengsels zijn geschikt
voor zowel maaien, beweiden, doorzaaien als voor specifieke toepassingen.
De GPSeeds weidemengsels staan garant voor:
Smakelijk gras

Zeer goede standvastigheid

Hoge opbrengsten

Lange levensduur

Uitstekende roestresistenties

Hoge stikstofefficiëntie

Hoge verteerbaarheid
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Mengselwijzer
Kies het juiste Weidemengsel
De mengselwijzer helpt u om snel het juiste weidemengsel te kiezen bij het juiste
gebruiksdoel.

Aan de hierboven genoemde mengsels kan witte en / of rode klaver worden toegevoegd. Witte klaver voornamelijk voor
mengsels die beweid worden en rode klaver voor mengsels die vooral gemaaid worden. Voor meer informatie zie pagina 9.
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Weidemengsels
Perfect 3
Topopbrengst en kwaliteit
100% Engels raaigras diploïd
Toprassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2019
Geschikt voor beweiding en maaien
Hoge opbrengst eerste snede en totale opbrengst
Hoge kroonroest-resistentie

Perfect 4
Topopbrengst en smakelijk gras
Extra smakelijk door aandeel Timothee
Hoge opbrengst eerste snede
Goede resistentie tegen kroonroest
Voor beweiden, maar vooral voor maaien

Perfect 11
Voor extensief gebruik
Geschikt voor beweiden
Goede opbrengst, ook bij mindere omstandigheden
Allround mengsel
Sterk mengsel voor huiskavel
Lange levensduur
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Weidemengsels
Perfect Tetra
Topopbrengst en hoge opname
Voor zowel beweiden als maaien
Topopbrengst eerste snede en totale opbrengst
Hoge resistentie tegen kroonroest
Smakelijk gras, waardoor hogere opname

Perfect Tetra 4
Topopbrengst, kwaliteit en zeer smakelijk gras
Voor beweiden, maar vooral voor maaien
Hoogste opbrengst eerste snede en totaal opbrengst
Hoge resistentie tegen kroonroest
Extra smakelijk door aandeel Timothee

Perfect Doorzaai
Snelste resultaat bij doorzaaien
Speciaal ontwikkeld hoog kwalitatief doorzaaimengsel
100 % Engels raaigras middentijds doorschietend
Snelle vestiging
Top in opbrengst eerste snede
Hoge resistentie tegen kroonroest
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Weidemengsels
Maaien
De juiste mix voor 100% maaien
Speciaal ontwikkeld voor de beste maaiopbrengsten
Aandeel Festulolium zorgt voor de hoogste opbrengsten
Vroeg in voorjaar al veel gras
Goede structuurwaarde
Uitstekende standvastigheid

Herkauwgras
Structuurmengsel
Veel structuur door hoog aandeel Rietzwenkgras
Heeft belangrijke invloed op voorkomen pens verzuring
Minder snel oplosbare suikers in het gras
Hoger NDF gehalte, energie komt langzamer vrij
Hoog gehalte aan ruwe vezels
Bevordert de matvorming in de pens
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Weidemengsels
Perfect MELK
De hoogste kg melk per ha
Speciale rassen geselecteerd met een betere celwandverteerbaarheid en
hoger suikergehalte
Hogere verteerbaarheid
Hogere VEM door hoger suikergehalte in combinatie met
hogere verteerbaarheid
Smakelijker gras
Betere grasopname = drogestof opname
Meer kg melk per koe
Door extra energie uit suikers is de eiwitbenutting beter
Betere N-efficiëntie
Betere benutting betekent minder stikstof uitstoot van
ammoniak
Betere benutting betekent minder uitstoot van methaan
Geschikt voor zowel beweiden als maaien
Hoog suikergehalte is gunstig voor het inkuilproces. Door aanmaak van
meer meklzuur een betere opname door de koeien = meer kg melk per koe
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Weidemengsels
Perfect 3

Perfect 4
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Engels raaigras, diploïd

Veldbeemdgras

Engels raaigras, tetraploïd

Rietzwenkgras

Timothee

Festulolium

Beemdlangbloem

Gekruist raaigras

Weidemengsels
Klaver
De Nederlandse graslandpercelen hebben door lagere stikstofgiften uit kunstmest (wet- en
regelgeving) en drijfmest (lagere gehaltes) minder stikstof ter beschikking. Hierdoor is het niet
altijd meer mogelijk om de maximale droge stofopbrengsten te behalen. Bijkomend probleem is
dat de eiwitgehaltes van het gras afnemen.
Wanneer de beschikbare hoeveelheid stikstof te laag is voor de maximale groei kan klaver de uitkomst
bieden. Klaver kan goed samen met graszaad worden ingezaaid en zorgt voor extra stikstof. Klaver
verhoogt tevens het eiwitgehalte van het gras. De drogestofopname van de koeien is met mengsels
met klaver ook hoger. Dit komt door de goede smakelijkheid van klaver.
Klaver is een vlinderbloemige en kan 150 – 300 kg stikstof uit de lucht binden. Deze stikstof komt weer
vrij in de bodem en kan door het gras worden opgenomen. Voor inzaai kan er gekozen worden tussen
witte klaver, rode klaver of een mengsel van beiden. Belangrijk is dat de bodem een minimale pH heeft
van 5,2 – 5,5 op zandgrond en 6,0 – 6,5 op kleigrond. Het zaaizaad mag niet te diep worden gezaaid.
De beste periode voor inzaai is tussen april en eind augustus. Klaver kan een deel van de stikstofgift
vervangen, maar als er meer dan 250 kg stikstof per ha wordt gegeven zal het effect van gebruik van
klaver gering zijn.

Witte Klaver
Witte klaver past op vrijwel alle grondsoorten en wordt vooral gebruikt om te beweiden. Witte klaver is
zeer smakelijk en kan goed tegen betreding van de koeien. Eigenschappen van witte klaver zijn:
•

Kan tot 150 kg stikstof binden

•

Hoge verteerbaarheid van de organische stof

•

Verhoogt het eiwitgehalte van het grasland

•

Vormt uitlopers

•

Betere smakelijkheid

•

Vooral om te beweiden, maar kan ook gemaaid worden

Het ideale klaveraandeel in de weide bedraagt 30 – 50%.
Het zaaiadvies is daarop gebaseerd: 3 – 5 kg witte klaver per ha.
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Weidemengsels
Rode Klaver
Rode klaver is het meest productief bij 100% maaien. Rode klaver verdraagt betreding minder goed
dan witte klaver. Eigenschappen van rode klaver zijn:
•

Kan tot 300 kg stikstof binden

•

Hoge opbrengst potentie

•

Kan minder goed tegen betreding

•

Brede behaarde bladeren

•

Penwortel

•

Inkuilen met inkuilmiddelen verhoogt de smakelijkheid

•

Vooral geschikt in maaimengsels

•

Kan ook als monocultuur worden gezaaid

Zaaiadvies in mengsels is 6 – 8 kg rode klaver en bij monocultuur 12 – 15 kg per ha.

Klaver enten met Rhizobium bacteriën
Klaver is een vlinderbloemige. De wortels van vlinderbloemigen leven in de grond in symbiose met
Rhizobium bacteriën. Op de kleigronden zijn deze in voldoende mate aanwezig maar op zandgrond
is dit minder het geval. Hierdoor zal, zeker in het begin, de stikstofbinding door de klaver niet
optimaal zijn. De Rhizobium bacteriën zorgen ervoor dat de klaver de stikstof kan binden via de
wortelknobbeltjes die op de wortels ontstaan. Bij inzaai van klaver moeten de bacteriën en wortels
elkaar eerst vinden. Dit proces kan soms enige tijd duren, zeker op percelen waar nog nooit
vlinderbloemige hebben gestaan. Om dit proces te versnellen is het aan te raden om zaaizaad te
gebruiken dat geënt is met deze Rhizobium bacteriën. Ook op de grondsoorten waar de Rhizobium
bacteriën aanwezig zijn heeft dit positieve resultaten opgeleverd.

10

Timothee
Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)
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Engels raaigras laat doorschietend
Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)
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Engels raaigras middentijds doorschietend
Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)
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