Voedergras
Als melkveehouder weet je hoe belangrijk
gezond en smakelijk ruwvoer is. Met
bewezen voederconcepten voor alle
klimaten biedt Barenbrug je
voedergewassen waarmee je makkelijk,
efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer
teelt.

BG11 Superplus
Gras voor moeilijke gronden

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Voor natte percelen met minder draagkracht
•Voorkomt onkruiden
•Geschikt voor maaien en beweiden
•Klaver bijmengen voor extra stikstofvoorziening

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
BG 11 Superplus is samengesteld uit de grassoorten Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem en
veldbeemdgras. Hierdoor heeft dit grasmengsel een prima aanpassingsvermogen voor gebruik op
moeilijkere gronden en blijft ook onder minder gunstige omstandigheden productief. Beemdlangbloem
groeit onder koude omstandigheden en verdampt daardoor in het voorjaar meer water. De percelen
worden hierdoor sneller en beter berijdbaar.
Voorkomt onkruiden
Het veldbeemd in het mengsel zorgt voor een stevige grasmat. Hierdoor ontstaan er minder snel open
plekken in de weide en krijgen onkruiden geen kans om zich te ontwikkelen. Vooral op veengrond en
zware kleigrond komt dit mengsel goed tot zijn recht.
Geschikt voor maaien en beweiden
BG 11 Superplus past uitstekend bij weides die gemaaid en beweid worden. Het mengsel is
samengesteld met de beste rassen van de Aanbevelende Rassenlijst.

Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
Droogte-tolerant
Wintervast
Standvastig

Hoge melkproductie
Koeien kauwen goed op beemdlangbloem, timothee en veldbeemd. Daardoor is de benutting van het
ruwvoer uitstekend en wordt er ondanks het lagere energie gehalte van deze soorten toch een
uitstekende melkproductie behaald.

Smakelijk

Klaver bijmengen voor extra stikstof
Voor extra stikstof binding kunt u klaver toevoegen aan BG 11 Superplus. Het klavermengsel Quartet is
speciaal ontwikkeld voor inzaai op percelen die beweid en gemaaid worden. Geadviseerd wordt om
5 kg klaver te gebruiken per hectare. Zaai het mengsel ondiep (0,5 tot 1 cm).

Structuurwaarde
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Voederwaarde

Geschikt voor koude en natte gronden

Voedergras

Specificaties
Traditioneel mengsel
Zaaien vanaf:
Zaaien tot en met:
Zaaidichtheid/ha inzaai
Zaaidichtheid doorzaai:
Verpakking

Als melkveehouder weet je hoe belangrijk
gezond en smakelijk ruwvoer is. Met
bewezen voederconcepten voor alle
klimaten biedt Barenbrug je
voedergewassen waarmee je makkelijk,
efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer
teelt.

BG
februari
oktober
50 kg
25 kg
15 kg zak

Samenstelling
36%
33%
3%
14%
14%

Engels raaigras diploïd laat
Engels raaigras diploïd midden
Veldbeemdgras
Timothee
Beemdlangbloem
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