GECERTIFICEERD

GRAS-KRUIDENMIX
In de theorie klinkt het veel belovend: 65% eiwit van eigen land. In de praktijk blijkt de impact van
deze eis groot. Op dit moment voldoet een groot gedeelte van de Nederlandse melkveebedrijven hier
namelijk niet aan. Hoe intensiever een bedrijf is, hoe lastiger het is om aan de 65%-eis te voldoen.
Field Star Gras-kruidenmixen kunnen hieraan een bijdrage leveren. Met deze unieke kruidenrijke
graslandmengsels kan de efficiëntie in eiwitproductie op melkveebedrijven namelijk worden verhoogd.
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Field Star Gras-kruidenmixen zijn kruidenrijke zaaizaadmengsels voor blijvend grasland en geschikt voor
maaien en beweiden. De mengsels zijn met zorg samengesteld.

UITGEKIENDE SAMENSTELLING
FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX BASIS

79,0% Grassen: beemdlangbloem, Engels raaigras, timothee, veldbeemdgras.
11,5% Kruiden: cichorei, duizendblad, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree.
9,5% Vlinderbloemigen: esparcette, gele honingklaver, witte cultuurklaver.
OOK UITERMATE GESCHIKT VOOR SCHAPENLAND (BEVAT GEEN RODE KLAVER).

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX EXTRA

60,0% Grassen: E
 ngels raaigras (tetraploïd en diploïd), veldbeemdgras, timothee, beemdlangbloem/festulolium,
rietzwenkgras (voeder en zacht).
17,5% Kruiden: cichorei, duizendblad, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree, karwij, wilde peen.
22,5% Vlinderbloemigen: witte weide- en cultuurklaver, rode klaver, luzerne, gele honingklaver, rolklaver.
OOK IN EKO

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX DOORZAAI

58,0%		 Kruiden: cichorei, duizendblad, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree, karwij.
42,0%		 Vlinderbloemigen: esparcette, gele honingklaver, luzerne, rode klaver, witte cultuurklaver, wondklaver.
OOK IN EKO
Heel bewust is gekozen voor grassoorten met een

Ook de kruiden zijn met zorg gekozen. Zo zorgt cichorei

lager concurrentievermogen, om de kruiden en

voor een betere spijsvertering en een natuurlijke manier

vlinderbloemigen optimaal tot ontwikkeling te laten

van ontwormen. Duizendblad draagt bij aan een verhoogde

komen. Het graszaad, de kruiden en vlinderbloemigen zijn

vruchtbaarheid en karwij geeft extra smaak aan de melk.

in de Field Star Gras-kruidenmixen reeds gemengd.
Dit voorkomt ontmenging tijdens het zaaien.
De vlinderbloemigen zorgen met name voor de
eiwitefficiëntie door stikstof uit de lucht te binden.
Esparcette zorgt daarnaast voor een verlaging van
de methaanuitstoot. Luzerne heeft bovendien een
hoge structuurwaarde.

VERPAKKING

Field Star Gras-kruidenmixen zijn verpakt in
papieren zakken van 20 kg.
Field Star Gras-kruidenmix Doorzaai per 10 kg.

ADVIES VOOR AANLEG EN GEBRUIK FIELD STAR GRAS- KRUIDENMIXEN
WEIDEN/MAAIEN

Door geen zware sneden te maaien en de weide niet te kort te

Field Star Gras-kruidenmix is zowel geschikt voor beweiden,

maaien of af te laten grazen, komt de hergroei na het maaien/

hooien als kuilen en past op alle gronden. Maai of beweid voordat

weiden snel weer op gang. De netto productie op jaarbasis is

de kruiden in het zaad schieten, dat zorgt ervoor dat de voeder-

dan hoger. Door extensief beheer met weidegang en 2 á 3 keer

waarde, het gehalte aan mineralen en sporenelementen maxi-

per jaar maaien, blijven de kruiden behouden. Het advies is

maal zijn. Kruidenrijk grasland kunt u weiden. Belangrijk is wel

om de eerste keer een maaihoogte van ca. 6 cm aan te houden

dat u de koeien niet te lang op een stuk laat grazen. Het is voor de

en daarna op ca. 8 cm te maaien. In de late herfst kunnen

ontwikkeling van de kruiden gunstig om het weiden af te wisselen

graskruidenweiden beter niet worden gemaaid.

met maaien. Om de kruiden voldoende ruimte te geven zich in het

De kruiden hebben dan te weinig tijd zich voor de wintermaanden

voorjaar te vestigen, is het beter niet voor half juni te maaien.

voldoende te herstellen.

AANLEG

Bovendien is het vaak raadzaam voor het doorzaaien te

De minst productieve percelen lenen zich voor aanleg

wiedeggen, om voor een (voldoende) open zode te zorgen.

van een graskruidenweide. Kies liever geen percelen met

Met Field Star Gras-kruidenmix Doorzaai, dat alleen uit

een hoge onkruiddruk. Deze hebben namelijk in de (iets

kruiden en vlinderbloemigen bestaat, kan laag productief/

meer) open zode van een graskruidenweide meer ruimte

schraal grasland worden ontwikkeld tot kruidenrijk grasland.

zich in stand te houden en kunnen niet (chemisch) worden
aangepakt. Het is belangrijk dat de pH minimaal 5 is.

BEMESTING

Vóór inzaai is deze pH het meest eenvoudig op peil te

Een aantal kruiden gedijt alleen goed als het grasland

brengen. Inzaai in het voorjaar is mogelijk. Het is dan wel

extensiever wordt bemest. Het advies is daarom

belangrijk dat de grond voldoende op temperatuur is

om 15 kuub drijfmest aan te wenden tijdens de

(8-10 graden Celsius). Aanleg in het najaar heeft een lichte

voorjaarsbemesting. Om er voor te zorgen dat de

voorkeur, vanwege een lagere onkruiddruk en doorgaans

vlinderbloemigen zich voldoende handhaven, kan er beter

hogere bodemtemperaturen.

niet met kunstmeststikstof bemest worden.

DOORZAAIEN

Bij doorzaaien is het belangrijk dat de bestaande grasmat
voldoende wordt teruggezet door kort te maaien.
De ondergrond moet voldoende vochtig zijn.

ZAAIADVIES

De zaaidichtheid bij inzaai is 40 kg per ha. Voor doorzaai is
het advies om 10 kg Field Star Gras-kruidenmix Doorzaai
te gebruiken in een open zode.

KWALITEIT

Alle componenten uit Field Star Gras-kruidenmixen, dus ook de kruiden, zijn
gecertificeerd. Zowel de kiemkracht als de zuiverheid zijn geborgd. U bent
dus verzekerd van de allerbeste kwaliteit.
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