GRASLANDKRUIDEN
NIEUW
Voor hoogwaardig kruidenrijk grasland
De waardering voor kruidenrijk grasland in de Nederlandse (melk)veehouderij neemt toe.
Kruiden in het gras beantwoorden aan de roep om meer biodiversiteit in onze landbouw
én bieden belangrijke voordelen op het vlak van de voederkwaliteit van het grasland.
Daarom introduceert LG het nieuwe meerjarige mengsel Graslandkruiden voor het verrijken
van weilanden. Met een extensief beheer is het geschikt voor zowel beweiden als hooien
en past het op alle gronden.

In- en doorzaaien
Zaai 2 kg/ha LG Graslandkruiden in samen met een grasmengsel naar keuze voor de aanleg van
kruidenrijk grasland. Doorzaai in een open graszode is ook mogelijk. LG Graslandkruiden bevat 16
inheemse soorten kruiden en vlinderbloemigen, speciaal geselecteerd vanwege hun meerwaarde
in de zode en op het vlak van diergezondheid.

Gezond en gevarieerd rantsoen
Kruidenrijk grasland bevat ten opzichte van een standaardweide aanzienlijk meer mineralen,
sporenelementen en structuur. Voor het vee geven deze inhoudsstoffen een grote meerwaarde
in de gezondheid, stofwisseling en penswerking. Het rantsoen wordt gevarieerder en smakelijker,
de opname stijgt en de diergezondheid verbetert.

Samenstelling Graslandkruiden-mengsel
Duizendblad

Smalle weegbree

Esparcette

Karwij

Kleine pimpernel

Reukgras

Cichorei

Grote bevernel

Kamgras

Wilde peen

Luzerne

Glanshaver

Glad walstro

Witte klaver

Peterselie

Rode klaver

Vergoeding voor kruidenrijk grasland
Informeer bij uw lokale ANV over de mogelijkheden voor hectarevergoeding van kruidenrijk en
extensief beheerd grasland.

Inzaai van kruidenrijk grasland
Nieuwe aanleg (aanbevolen):
•
De minst productieve percelen lenen zich het beste voor de aanleg van een
		
graskruidenvegetatie: percelen met een lage vruchtbaarheid en zeer natte 			
		
of droge percelen
•
Ook hoeken en randen van gangbare percelen lenen zich goed voor de in			
		
zaai van graslandkruiden
•
Zorg voor een pH van boven de 4,8
•
Zaai 2 kg LG Graslandkruiden per hectare samen met een grasmengsel naar
		
keuze in het voor- of najaar
Bestaand grasland:
•
Laagproductief / schraal grasland kan worden ontwikkeld tot
		kruidenrijk grasland
•
Maai het gras zeer kort af en zorg voor een open zode
•
Zaai 2 kg LG Graslandkruiden per hectare door in een open zode
		
in het voor- of najaar
Beheer van kruidenrijk grasland
•
Bemesting: het 1e jaar niet bemesten, daarna bij voorkeur alleen met
		vaste (stro)mest
•
Indien vaste mest niet beschikbaar, geef dan max 15 kuub drijfmest na
		
eerste keer oogsten
•
Bij voorkeur afwisselend maaien en beweiden
•
Pas uitgesteld maaibeheer toe, niet voor half juni maaien
•
De vegetatie bereikt een hoogte van maximaal 40cm
Graslandkruiden en diergezondheid

Cichorei

heel preventief
tegen parasieten

Peterselie

helpt bij nier-, blaasen drachtigheidsproblemen

Neem voor dit mengsel contact op met uw regionale zaaizaadleverancier
een product van:
Limagrain Nederland
tel. (0113) 55 71 00
www.lgseeds.nl • info@limagrain.nl

Smalle
weegbree

stimuleert stofwisseling en eiwitbenutting

Esparcette

bevat tanninen,
helend en ontstekingsremmend

