Groenbemesters mais
Maistelers die telen op zandgrond wordt
aangeraden een groenbemester in te
zaaien direct ná de maisoogst. In
Nederland is dit zelfs verplicht volgens de
mestwet. Een snelle gewasontwikkeling
garandeert een optimale vastlegging van
mineralen.
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Moeiteloos meer eiwitrijk ruwvoer van eigen land
Als veehouder sta je voor de uitdaging om met lagere voeraankopen toch maximaal melk te
produceren. Met het innovatieve eenjarige grasklaver mengsel oogst je moeiteloos en goedkoop in
korte tijd 30% meer eiwitrijk ruwvoer van eigen land dan van blijvend grasland.
Opbrengst booster
Zelfs tijdelijk graslandmengsels hebben het nakijken in vergelijking met ProtaPlus als het om opbrengst
gaat. Met ProtaPlus oogst je 20% meer droge stof van je land dan met elk ander tijdelijk grasland. Het
succes zit hem in de combinatie van snelst groeiende klavers en de beste 1-jarige grasrassen. De
klavers nemen de stikstof op uit de lucht. Dit heeft de volgende drie voordelen:
1. Je hoeft minder stikstof te bemesten
2. Je produceert meer eiwit
3. Je verbetert de bodem voor een volgend gewas
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Tolerantie tegen vorst

Groenbemesters mais

Minder zorgen bij droogte
Met ProtaPlus heb je minder zorgen over een droge zomer. Met de diepe penwortel van de klavers
haalt het gewas vocht en voedingsstoffen uit de diepere lagen van de bodem. Bijkomend voordeel van
de penwortels is dat de bodem losser wordt. Dit verbetert de bodemstructuur en je kunt je perceel
makkelijker bewerken. Bovendien is de bodem hierdoor ook beter bestand tegen een fikse regenbui.

Maistelers die telen op zandgrond wordt
aangeraden een groenbemester in te
zaaien direct ná de maisoogst. In
Nederland is dit zelfs verplicht volgens de
mestwet. Een snelle gewasontwikkeling
garandeert een optimale vastlegging van
mineralen.

Geschikt voor tussenteelt
Heb je snel veel ruwvoer nodig dat is ProtaPlus de oplossing. Je zaait het tussen twee teelten in voor
een periode van 6 tot 12 maanden. Je haalt van het perceel twee tot drie snedes, die je direct kunt
voeren of kunt inkuilen. Het gewas is zeer geschikt als tussenteelt na een graanoogst. Je zou dus je
ruwvoerpositie veilig kunnen stellen door in te zaaien op een perceel van een collega akkerbouwer in
de buurt.
GreenEarth-label voor duurzame voedselproductie
Met ProtaPlus wordt duurzaam voedsel produceren een stukje eenvoudiger. Daarom is ProtaPlus
voorzien van het GreenEarth-label. Om dit label te krijgen moet een product zich aan
meerdere voorwaarden voldoen. ProtaPlus heeft het GreenEarth-label om de volgende redenen:
•ProtaPlus produceert veel eiwit. Hierdoor is er minder aanvoer van krachtvoer nodig.
•ProtaPlus heeft geen kunstmest nodig door binding stikstof uit de lucht met klavers.
•ProtaPlus verbetert de bodemvruchtbaarheid.
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Specificaties
Zaaizaadhoeveelheid:
Zaaiperiode:
Zaaidiepte:
Bodemtemperatuur:

30 kg/ha
april-half sept
0,5 - 1 cm
>12 graden C

Samenstelling
40%
20%
30%
10%

Italiaans raaigras tetraploid
Italiaans raaigras diploid
Inkarnaat klaver
Perzische klaver
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