Grote voorjaarsschoonmaak voor het grasland!
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Afgelopen jaar was een seizoen dat we niet snel zullen vergeten. De extreme droogte
heeft voor veel schade aan het grasland gezorgd. De meeste percelen zijn wel weer groen
geworden, maar dat wil niet zeggen dat het huidige gras van optimale kwaliteit is. Na de
droogte hebben onkruiden en slechte grassen, zoals ruwbeemd, de ruimte gekregen.
Zelfs de percelen die afgelopen najaar in- of doorgezaaid zijn, zijn lang niet allemaal op
volle sterkte. De wortels zijn nog onvoldoende ontwikkeld en daardoor is de graszode minder
veerkrachtig. In aanloop naar het nieuwe seizoen verdient het grasland extra aandacht.
Drie grasspecialisten hebben daarom de handen ineen geslagen om uw grasland zo
efficient mogelijk te voorzien van hoogwaardig gras. Essentieel hierin zijn onderstaande
bewerkingen en adviezen.

Uitkammen en verwijderen
Het eggen van grasland is een bewerking die zorgt voor het verwijderen van slechte
grassen, waaronder het ondiep wortelende ruwbeemd, en het uitkammen van dode grassen. Het
activeert het bodemleven, verwijdert de viltlaag in de grasmat en geeft ruimte aan de goede
grassen om optimaal te groeien. De Evers Grass Profi is voorzien van zware eggetanden die in
agressiviteit instelbaar zijn, waardoor de grasmat intensief te bewerken is. Met behulp van een
Evers fronteg wordt het grasland op deze manier voorbereid en vervolgens in één werkgang direct
doorgezaaid met een Vredo doorzaaier.

Doorzaaien voor een volle grasmat
Door de bestaande grasmat niet te vernietigen, maar te vullen met nieuwe grasrassen met een
efficiëntere en hogere productie, zorgt men voor een besparing op herinzaaikosten. Daarnaast
krijgt het verzwakte grasland extra stevigheid en draagkracht.
Een Vredo Agri doorzaaier met het bekende Vredo dubbel V-vormige schijvenprincipe, zorgt voor
een kleine snede in de grond, waarbij het zaad tussen de schijven in de snede wordt gedoseerd.
De grond veert zelf terug en wordt met behulp van een aandrukrol aangedrukt. Hierdoor
ontstaan de optimale ontkiemingsomstandigheden. Het zaad is nu in contact met de grond/
vocht en krijgt de nodige lucht en licht. Het grote voordeel is dat het zaad beschermd ligt tegen
vogels, maar ook tegen weersinvloeden als wind, hitte, droogte, overmatige regen en (nacht)
vorst. Een zeer belangrijk thema bij de steeds extremere weersomstandigheden.

Gebruik het juiste graszaad
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Het graszaadmengsel DoorzaaiMax ProNitro is speciaal ontwikkeld door DLF voor het
doorzaaien van grasland. Het mengsel bestaat uit Engels raaigras diploïd en tetraploïd.
De diploïde zaden zijn gecoat met ProNitro waardoor ze even zwaar zijn als de tetraploïde en een
nog snellere opkomst hebben. Dit resulteert in een betere vestiging van het gehele mengsel.

Dag 1
Na bewerking

Dag 14
Na bewerking

Dag 42
Na bewerking

Evers Fronteg
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Met de Fronteg worden twee bewerkingen in één werkgang uitgevoerd: egaliseren en
eggen. De egalisatiebalk egaliseert de grond en de twee rijen zware eggentanden
bewerken de grasmat intensief. De fronteg egaliseert molshopen en andere oneffenheden
met de egalisatiebalk.
De intensieve bewerking van de grasmat met de zware eggetanden zorgt voor het:
•
Verwijderen van onkruid
•
Uitkammen van dode grassen
•
Activeren van het bodemleven
•
Verwijderen van de viltlaag in de grasmat
•
Bevorderen van de groei van de
bestaande grasmat
•
Voorbereiden van het doorzaaien
•
In combinatie met een doorzaaimachine:
het doorzaaien in één werkgang uitvoeren.
De Fronteg is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen:
Type

Soort frame

Werkbreedte

Transport-breedte

Pk’s

Gewicht

GPG-250

Vast

250 cm

250 cm

>55

510 kg

GPG-300

Vast

300 cm

300 cm

>60

550 kg

GPG-450

Hydr. opklapbaar

450 cm

250 cm

>95

850 kg

GPG-580

Hydr. opklapbaar

580 cm

250 cm

>110 920 kg

De fronteg is zowel met als zonder egalisatiebalk te gebruiken

Vredo doorzaaiers
Doorzaaien is een kosten-effectieve manier van
grasland verjonging en de Vredo doorzaaier zorgt voor
een kiemingspercentage tot wel 96%. Vredo heeft
haar doorzaaitechniek, die al zeer degelijk was, in de
afgelopen jaren nog meer doorontwikkeld. Grotere
werkbreedte, betere bodemvolging, nauwkeurigere
zaaddosering, accurater zaaidiepte & een nieuw
ontwikkelde bodemvolgende schijvenaandrukrol
(de Packerringenrol).
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Type

Rijafstand

Werkbreedte

Zaaddosering

Pk’s

DZ Agri

7,5 cm

250 of 290 cm

Mechanisch

>80

DZ Agri Air

7,5 cm

250 of 290 cm

Pneumatisch/Mechanisch

>80

DZ Agri Twin

7,5 cm

440 of 580 cm

Pneumatisch/Mechanisch

>80

De Agri doorzaaiers zijn met gladde en packerringrol verkrijgbaar

DoorzaaiMax ProNitro
Extra snel herstel bij doorzaaien
•
Kiemt al bij lage bodemtemperaturen
•
Geschikt voor zowel beweiden als maaien
•
Verbetert de standvastigheid
•
Nieuwe grasrassen zorgen voor een betere
opbrengst in de bestaande grasmat
•
Het behandelde graszaad zorgt voor
nog meer effect van het doorzaaien

