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BG Superplus

weidemengsels
BG Superplus weide-mengsels van Barenbrug
bevatten altijd de nieuwste rassen van de rassenlijst. Hoogproductieve rassen met zeer goede
cijfers voor standvastigheid, wintervastheid en
roest-resistentie. Vooral een hoge opbrengst
gedurende het gehele weideseizoen is belangrijk.
Het gebruik van toprassen in de BG Superplus
mengsels staat garant voor een bovengemiddelde
droge stofopbrengst per hectare. De BG Superplus
kent vier verschillende samenstellingen en
doeleinden. Desgewenst kan een BG Superplus
mengsel (m.u.v BG 5 Superplus) met klaver
worden gemengd. Hiervoor is het klavermengsel
Quartet speciaal ontwikkeld.
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Groot in Gras

BG 3 Superplus

BG 4 Superplus

BG 5 Superplus

BG 11 Superplus

Quartet

Hoge opbrengst en ook
geschikt voor doorzaaien

Zeer smakelijk

All round met klaver

All round

Witte klavermengsel met
hoge flexibiliteit

BG 3 Superplus bestaat
voor 100% uit diploïd
Engels raaigras.
Er zitten altijd toprassen
van de Aanbevelende
Rassenlijst in.
BG 3 Superplus is uitermate geschikt voor
percelen die intensief worden beweid
en kan ook zeer goed tegen frequent
maaien. Het is zeer standvastig en geeft
een dichte en sterke zode. Naast een hoge
opbrengst heeft dit mengsel ook de hoogste
voederwaarde.
BG 3 Superplus is ook zeer geschikt om
percelen mee door te zaaien.

Samenstelling
diploïd Engels laat
diploïd Engels middentijds

50%
50%

Zaaizaadhoeveelheid per hectare: 45 kg

Weidemengsel dat naast
Engels raaigras ook
28% timothee bevat.
Zeer geschikt voor
percelen met minder
intensieve beweiding
en kan ook goed tegen regelmatig maaien.
Timothee is een zeer winterharde grassoort
met een uitstekende voorjaarsontwikkeling.
Het gras is ongevoelig voor kroonroest en
daarom is BG 4 Superplus extra smakelijk
weidegras voor vee. In BG 4 Superplus
zitten de beste rassen van de Aanbevelende
Rassenlijst.

Samenstelling
diploïd Engels laat
diploïd Engels middentijds
timothee hooitype

36%
36%
28%

Zaaizaadhoeveelheid per hectare: 45 kg

Dit mengsel is wat
betreft de grassensamenstelling gelijk aan
BG 11 Superplus, maar
bevat daarnaast ook
13% witte klaver. De
klaver bindt luchtstikstof en legt dit vast in de
bodem, waar het ten goede komt aan het
gras. Door de aanwezigheid van de klaver
kan dus met een lagere stikstofbemesting
per hectare (max. 250 kg) worden volstaan
terwijl de droge stofopbrengst per hectare
op peil blijft. BG 5 Superplus is daarom
uitermate geschikt voor gebruik op percelen
met een laag stikstofniveau. Gras-klaver is
rijk aan mineralen en erg smakelijk voor
vee. De droge stofopname van gras-klaver
is erg hoog. In BG 5 Superplus zitten
toprassen van de Aanbevelende Rassenlijst.

Dit mengsel bevat Engels
raaigras, timothee,
beemdlangbloem
en veldbeemdgras.
Hierdoor heeft dit
grasmengsel een
prima aanpassingsvermogen voor gebruik
op moeilijkere gronden en blijft ook
onder minder gunstige omstandigheden
productief. Vooral op veengrond en zware
kleigrond komt dit mengsel goed tot zijn
recht. BG 11 Superplus is met name geschikt
voor bedrijven met een wat extensievere
bedrijfsvoering en is goed aangepast aan
zowel maaien als beweiden.
Voor BG 11 Superplus worden de beste
rassen van de Aanbevelende rassenlijst
ingezet.

Samenstelling

diploïd Engels laat
diploïd Engels middentijds
timothee weidetype
timothee hooitype
beemdlangbloem
veldbeemdgras

diploïd Engels laat
diploïd Engels middentijds
timothee weidetype
timothee hooitype
beemdlangbloem
veldbeemdgras
witte weideklaver
witte cultuurklaver

33%
23%
7%
7%
14%
3%
3%
10%

Zaaizaadhoeveelheid per hectare: 45 kg

Samenstelling

Klavermengsel Quartet
bevat diverse witte
klaver types. Daarbij
wordt onderscheid
gemaakt tussen
weideklaver en cultuurklaver. Weideklaver is
een kleinbladige klaver dat zich prima
handhaaft onder intensieve beweiding.
Cultuurklaver groeit goed mee in de hoogte
met het gras en kan daardoor uitstekend
tegen frequent maaien. Afhankelijk van het
graslandmanagement zal het ene type zich
meer manifesteren dan het andere.

Samenstelling
weideklaver
cultuurklaver

25%
75%

Zaaizaadhoeveelheid per hectare: 3-5 kg
36%
33%
7%
7%
14%
3%

Zaaizaadhoeveelheid per hectare: 45 kg

