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.

Tornado 3
Opbrengst booster
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•Ideaal in wisselteelt na mais
•Voorkomen van ruwvoertekort
•Kiezen voor Tornado 2 of Tornado 3
•Combineer met klavermengsel voor extra opbrengst
en eiwit
•Vergroot de biodiversiteit

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Wil je flexibiliteit in je bouwplan? Kies dan voor het tijdelijk graslandmengsel Tornado 3. Je oogst met
gemak 15 tot 25% meer ruwvoer dan van blijvend grasland én je hebt de mogelijkheid om je perceel
in te zetten voor lichte beweiding. Met Tornado 3 profiteer je zowel van de voordelen van tijdelijk
grasland als van het nut van all round blijvend grasland.
Ideaal in wisselteelt na mais
Wil je de conditie van je bodem na de maisteelt een flinke oppepper gegeven? Tornado 3 ontwikkelt
een flinke wortelmassa waardoor het organische stofgehalte van je bodem in korte tijd toeneemt.
Tornado 3 zorgt ervoor dat je perceel weer in topconditie is en klaar is voor de inzaai van mais. Niets
staat meer in de weg voor een geslaagde maisteelt.
Voorkomen van ruwvoertekort
De droge zomers van de afgelopen jaren zorgen bij veel veehouders voor een flinke dip in de
ruwvoeropbrengst. Tornado 3 is dé oplossing om een ruwvoertekort te voorkomen. De combinatie van
Engels raaigras en gekruist raaigras geeft een maximale en evenwichtige grasproductie. Met Tornado
3 weet jij zeker dat ondanks een droge zomer jouw kuilplaten vol liggen met smakelijk ruwvoer.
Kiezen voor Tornado 2 of Tornado 3
Het verschil tussen Tornado 2 en Tornado 3 zit hem in de levensduur van het gewas. Met Tornado 2
verhoog je de ruwvoerproductie en verbeter je de bodem. Dit mengsel is samengesteld voor tweejarig
gebruik en bestaat uit een combinatie van Italiaanse raaigrassen (80%) en gekruist raaigras (20%).
Tornado 3, samengesteld voor driejarig gebruik, is een combinatie van gekruist raaigras (60%) en
Engels raaigras (40%). Percelen met Tornado 3 kun je ook af en toe te beweiden. Twijfel je over de
inzet van je perceel? Kies dan voor Tornado 3. Het geeft je de meeste flexibiliteit.

Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
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Combineer Tornado 3 met klavermengsel voor extra opbrengst en eiwit
Tornado 3 samen met het klavermengsel Duet: een gouden combinatie. Duet is een klavermengsel met
rode en witte klaverrassen. Gecombineerd levert dit je nog meer ruwvoer op dan met uitsluitend
Tornado 3. Bovendien stijgt de voederkwaliteit. Dit is te danken aan het feit dat klaver stikstof uit de
lucht bindt. Stikstof is namelijk de bouwsteen voor eiwit. Lees meer over Duet.
Vergroot de biodiversiteit met rode klaver en Tornado 3
Biodiversiteit is een hot item. Voeg je een klavermengsel toe aan Tornado 3 dan werk je aan meer
biodiversiteit. Het aantal insecten en het bodemleven zal toenemen, wat ten goede komt aan de
vruchtbaarheid van je bodem. En misschien nog wel belangrijker: je verbetert met klaver in je grasland
ook het imago van de sector. #trotsopdeboer.

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.

Specificaties
Zaaidichtheid inzaai
Zaaidichtheid doorzaai
Zaaien van
Verpakking

45-55 kg/ha
25-30 kg/ha
febr-nov
15 kg zak
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Samenstelling
40% Engels raaigras tetraploid middentijds
40% Gekruist raaigras diploid
20% Gekruist raaigras
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