
Uw specialist in weidemengels en vanggewassen

Gras zorgt voor eiwit en structuur, en is daaardoor onmisbaar in het rantsoen van melkvee. Om het hoogste 
rendement uit gras te genereren is de keuze van het mengsel een belangrijk onderdeel van grasland-
management. Bij de mengselkeuze gaat het niet alleen om de opbrengst maar ook om de inhoud. Goed 
verteerbaar, smakelijk gras met veel eiwit en suiker geeft de meeste liters melk tegen de laagste kostprijs.  
We hebben verschillende weidemengsels in ons assortiment. Deze mengsels bevatten toprassen uit de  
Nederlandse Rassenlijst en zijn geselecteerd op de hoogste energiewaarde, smakelijkheid en benutting.  
Hieronder vind u een aantal mengsels met daarbij de verschillende gebruiksdoelen.

LG Havera 1
 
Dit hoogproductieve voedergrasmengsel is  
geschikt voor beweiden en maaien en levert veel, 
smakelijk gras met hoge benutting door de koe 

• 70% tetra ER,  30% diploid ER
• Toprassen uit de Rassenlijst
• Zeer productief gras

LG Havera 4
 
Geschikt voor beweiden en maaien. Compleet 
mengsel voor hoogwaardig ruwvoer. Zeer goede 
opname door smakelijkheid. 

• 60% tetra ER, 25% diploid ER, 15% timothee
• Toprassen uit de Rassenlijst
• Hoogste energiedichtheid per kg ds

Weidemengsels

LG Havera 6
 
Havera 6 is een speciaal mengsel voor maaien. 
Geeft zeer hoge voederwaardeopbrengst en door 
vroege grasrassen een flinke eerste snede. 

• 80 % tetra ER,  20% timothee
• Vroege rassen voor zware eerste snede
• Zeer geschikt voor zomerstalvoedering

Weide 12 
 
Prijstechnisch een zeer interessant mengsel. Het is 
geschikt voor beweiden en maaien maar kan ook 
prima ingezet worden voor doorzaaien. 

• 70 % tetra ER, 30% diploid ER
• Hoge opbrengst
• Kwaliteit voor scherpe prijs

Tedi-Green 70-30
 
Zeer energierijk grasmengsel voor hoge opname. 
Door extra energie uit suikers is de eiwitbenutting 
beter. Geschikt voor beweiden en maaien 

• 35 % tetra ER, 35% tetra ER suikerrijk, 30% 
diploid ER

• Hoge VEM per kg ds
• 8+ roestresistentie

 
 
Naast deze mengsels hebben we ook nog andere 
mengels in het assortiment, zoals: 

• BG weidemengsels
• Tijdelijke mengsels (1-3 jaar)
• Klavers
• Graslandkruiden



Vanggewas 

Op zandgrond is het verplicht om een vanggewas te zaaien. Naast deze verplichting is een  
vanggewas een goede optie om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Hieronder tonen we een 
aantal mengsels/soorten die interessant zijn om als vanggewas na te zaaien. Volgens ons geven 
genoemde mengsels/soorten de hoogste slagingskans en zijn deze prijstechnisch het meest  
interessant. Ook als u uw vanggewas voorafgaand aan de maisteelt wilt vernietigen zonder glyfosaat 
zijn deze soorten/mengsels prima geschikt.

Italiaans Raaigras
 
Produceert snel veel organische stof en heeft een 
goede bodembedekking. Kan eventueel gemaaid  of 
beweid worden. 

• Zaaiadvies 25 kg/ha
• Kan t/m 15 oktober gezaaid worden
• Hoge stikstofvastlegging

Nieuw: Eco-Green
 
Mengsel van toprassen Italiaans en Westerwolds 
raaigras. Zeer snelle kieming en beginontwikkeling. 
Veel opbrengst om te maaien.   

• Zaaiadvies 35 kg/ha
• Kan t/m oktober gezaaid worden
• 50% tetra IT, 30% diploid IT, 20% WW

Rogge
 
Zeer geschikt bij late zaai. Blijft ontwikkelen en ook 
bij late zaai ontwikkelt rogge zich goed. Heeft goede 
winterhardheid
• Zaaiadvies 50 kg/ha
• Kan t/m oktober gezaaid worden
• Goede beginontwikkeling
• Prijstechnisch interessant

Nieuw: Protector energie Rogge 
 
Speciaal ras om te maaien met een zeer snelle  
voorjaarsontwikkeling en enorme productie! Blijft 
groeien, ook bij lage temperaturen. In combinatie 
met een stikstofbemesting 4 tot 6 ton DS opbrengst! 

• Tot half oktober 80 á 100 kg/ha 
Na half oktober 100 á 120 kg/ha

• Eiwit van eigen land
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Bladrammenas  
 
Produceert een groot aandeel effectieve organische 
stof en zorgt voor natuurlijke afname van 
bietencysteaaltje. Is goedgekeurd voor de  
verplichting vanggewas na mais. 
• Zaaiadvies 25 kg/ha
• Zaaidatum mei tot half september
• Tot 850 kg effectieve organische stof kg/ha
• Natuurlijke afname bietencysteaaltje 

Mengsels  
 
Het is ook mogelijk om een mengsel te maken met 
andere soorten vanggewassen. Hieronder vindt u 
enkele vanggewassen die in mengsels gemixt  
kunnen worden. 
• Gele en Bruine mosterd 
• Japanse haver
• Bladrammenas 
• Italiaans raaigras

Neem dan contact met ons op!

Jan Timmers
06 53 89 34 03
jtimmers@klep-agro.nl

Wil Klep
06 53 22 45 90
wklep@klep-agro.nl

Kunnen wij u helpen met advies 
of wilt u graag bestellen?

Sven Faes
06 21 30 58 86
sfaes@klep-agro.nl


