PRO-STAR® TRIATLON

659

Tijdelijk topmengsel

KENMERKEN
•
•

SPECIFICATIES

Combinatie van Italiaans met Engels en
Westerwolds raaigras
Najaarssnede gevolgd door een zeer vroege
voorjaarssnede door de inbreng van
Westerwolds raaigras

•

Topproductie met hoog suikergehalte en
extra smakelijkheid

•

Ideaal voor voordroogproductie

•

Mengsel voor één jaar

•

EAG code: 659

•

Zaaidichtheid: 50 kg/ha (min. EAG)

•

Verpakking: 25 kg

SAMENSTELLING
•
•
•
•

Maaien

Beweiden

Italiaans raaigras tetraploïd
Italiaans raaigras diploïd
Engels raaigras tetraploïd
Westerwolds raaigras tetraploïd

Tijdelijk

Blijvend

PRO-STAR® HUMUS

COVER 659

Groenbemesting

Foto onderploegen

KENMERKEN

SPECIFICATIES

• Zeer snelle starter door de combinatie
Westerwolds met Lammerstaart

•

Mengsel voor één jaar

•

EAG code: 659

•

Zaaidichtheid: 23 kg/ha (min. EAG)

•

Verpakking: 25 kg

• Goede bodembedekking
• Goede groenbemester
• Budgetoplossing in het kader van EAG
• Onderploegen na de aanhoudingsperiode voor
een goede humusaanbreng

SAMENSTELLING
•
•

Onderploegen

Beweiden

Westerwolds raaigras diploïd
Lammerstaart

Tijdelijk

Blijvend

PRO-STAR® PROMIXX

659

Budgetvriendelijk mengsel van Italiaans met Engels raaigras

Foto onderploegen

KENMERKEN

SPECIFICATIES

• Combinatie van Italiaans met Engels raaigras

•

Mengsel voor één jaar

• Eénjarige stikstofvanger

•

EAG code: 659

• Kan ondergeploegd worden na de snede

•

Zaaidichtheid: 30 kg/ha (min. EAG)

• Budgetoplossing in het kader van EAG

•

Verpakking: 25 kg

SAMENSTELLING
•
•
•

Maaien

Beweiden

Italiaans raaigras tetraploïd
Italiaans raaigras diploïd
Engels raaigras tetraploïd

Tijdelijk

Blijvend

PRO-STAR® TURBO

PREFANAGE 659

Topkwaliteit gecombineerd met snelle start

KENMERKEN

SPECIFICATIES

• Combinatie van Italiaans met Engels en hybride
raaigras

•

Mengsel voor één à twee jaar

•

EAG-code: 659

•

Zaaidichtheid: 50 kg/ha (min. EAG)

•

Verpakking: 25 kg

• Geschikt voor intensieve maaiweide
• Zeer geschikt voor voordroogproductie

SAMENSTELLING
•
•
•
•

Maaien

Beweiden

Italiaans raaigras tetraploïd
Italiaans raaigras diploïd
Engels raaigras tetraploïd
Hybride raaigras

Tijdelijk

Blijvend

PRO-STAR® DUO

PREFANAGE TOP 659

Intensief maaimengsel voor twee winters

KENMERKEN

SPECIFICATIES

• Combinatie van diploïd en tetraploïd Italiaans
met hybride raaigras

•

Mengsel voor twee jaar

•

Kan in het kader van EAG, maar is er niet
voor bedoeld (code 659, min. 40 kg/ha)

•

Aanbevolen zaaidichtheid: 50 kg

•

Verpakking: 25 kg

• Voor twee winters gevolgd door één à twee
sneden in het laatste voorjaar
• Snelle ontwikkeling, massale opbrengst
• Zeer geschikt voor voordroogproductie

SAMENSTELLING
•
•
•

Maaien

Beweiden

Italiaans raaigras tetraploïd
Italiaans raaigras diploïd
Hybride raaigras

Tijdelijk

Blijvend

PRO-STAR® BORDER

TOP 659

Extensief mengsel specifiek voor grasbufferstroken

KENMERKEN

SPECIFICATIES

• Specifiek voor grasbufferstroken in het kader
van de randvoorwaarden

•

Om meerdere jaren te laten aanliggen

•

Kan in het kader van EAG, maar is er niet
voor bedoeld (code 659, min. 50 kg/ha)

• Kan vroeg gemaaid worden

•

Aanbevolen zaaidichtheid: 50 kg

• Groeit niet snel omhoog en zaait zeer weinig
uit

•

Verpakking: 25 kg

• Extensief mengsel dat snel dicht groeit

• Behoeft niet veel meststof om goed te groeien
(geen meststoffen in het kader van de
randwoorwaarden!)

SAMENSTELLING
•
•
•
•
•

Maaien

Beweiden

Engels raaigras tetraploïd
Engels raaigras diploïd
Kropaar
Lammerstaart
Beemdlangbloem

Tijdelijk

Blijvend

