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GRASMENGSELS VOOR BLIJVENDE WEIDE 

 

 

BELPRE 3 Headstart Gold :      

• Voor begrazen en maaien, met nadruk op begrazen  

• Geschikt voor doorzaai en hoge N-efficiëntie 

• Top opname door het vee, kwaliteit en dichte zode        

 

 

 

BELPRE 10 Headstart Gold :      

• Voor intensieve betreding vb. huiskavel of looppaden 

• Ideaal voor te maaien op lichte zandgronden 

 

 

 

BELPRE 11 Headstart Gold :        

• Voor maaien en begrazen, productieve weide met nadruk op maaien 

• Uitermate geschikt voor zomerstalvoedering 

• Idem Belpre 3, maar bevat timothee 

 

 

 

 



REVITA Headstart Gold : 

• Voor intensief begrazen en maaien 

• Geschikt voor doorzaai 

• Hoogste opbrengst en smakelijkheid 

• Bevat: 100% tetra ER Hurricane, Alcander, Maurizio, Rivaldo 

 

BELPRE COMPLEX Headstart Gold 

• Maaien en hooiweide 

• Maximale opbrengst bij extensieve uitbating 

• Ook geschikt voor paarden, geiten en schapen 

• Bevat: 30% tetra ER Novello 

20% diplo ER Telstar 

30% beemdlangbloem Petrarca 

15% timothee Dolina 

5% veldbeemdgras Oxford 

 
Doorzaaimachine Vredo Agri Air 
 
De machine is voorzien van een 
pneumatische zaadverdeling waarbij 
de ventilator hydraulisch wordt aangedreven. 

 

 

 

Packerringrol sluit de    

 zaaisleuven beter door middel van 

onafhankelijk bewegende ringen. Zo 

wordt de kieming van het gras verbeterd. 



GRASMENGSELS VOOR TIJDELIJKE WEIDE 

 

TURBO QUATTRO VL  EAG MENGSEL!     

• Ideaal voor zaai na maïs en voorvrucht voor derogatie maïs 

• Telt mee voor EAG in vlaanderen en Nederland (NL: niet na maïs) 

• Bevat: 15% diplo IR Sikem 

25% diplo Westerwolds Estanzuela 

45% tetra IR Messina 

15% Timothee Comtal 

ITALIAANS RAAIGRAS 

• Tetra Turtetra  



GROENBEDEKKERS NAJAARSUITZAAI 

 

GELE MOSTERD 

• Latere najaar inzaai, snelle ontwikkeling 

 

Klaverzaden 

• Witte klaver : Riesling - Merwi       

• Rode klaver : Violetta    

 

 

Rogge       

 

 

Gecertificeerde rogge   

 

 

 

Greencover gras-rogge   

• Mag na aanhoudingsperiode chemisch 

vernietigd worden of kan gebruikt 

worden voor een snede en gevolgd worden door maïs onder 

derogatie. 

• Landbouwer mag dit ook zelf mengen 

 

Japanse haver 

• Reductie van Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) 

• Snelle opkomst en snelle groei 

• Aaltjesbestrijding: 80kg/hectare 

  

 



DE VOLGENDE MACHINES HEBBEN WIJ TER BESCHIKKING 

 

2 GRASZAAIMACHINES AMAZONE D8/ 30 E : 

• 35 pijpen verdeeld in 4 rijen d.m.v. 

breedbandzaaischoenen 

• 3 m werkbreedte  

• hydraulische drukverstelling op pijpen 

• hydraulisch wisselende markeurs  

3 GRASZAAICOMBINATIE AMAZONE AD 303 + D9/30 E 

• 30 pijpen verdeeld in 3 rijen d.m.v. 

breedzaaischoenen. 

• rotoreg + egalisatiebalk + rolkooi +  zaaien + eggen  

• werkbreedte 3 m  

• zaaimachine kan boven de rotoreg getrokken 

worden voor wegtransport  

2 DOORZAAIMACHINE VREDO mechanische + AGRI AIR :  

• 3 m werkbreedte  

• snijdt op 7,5 cm 

• AIR: blaast zaad door de pijpen 

• AIR: packerringrol, duwt sleuven beter dicht 

2 SCHIJVENEG: SKYROS NIEUW! + Tulip multidisc 300 XL 

• schijveneg met zaaimachine 

• skyros: mechanisch zaaien / Tulip: pneumatisch zaaien 

• transportbreedte 3m 

• ideaal voor groenbemesting na mais 

DALBO MAXIROL GREENLINE 

• onderhoudsmachine met elektrische zaaimachine 

• transportbreedte 3m 

• Radarsensor met hefsensor topstang. 

• geschikt voor doorzaai van klaver en onderhoud van 

grasland.  


