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ForageMax
          Gras van topkwaliteit

DLF: voortgang door sterk kweekwerk
DLF is het grootste graszadenbedrijf ter wereld. DLF heeft een uitgebreid internationaal 
netwerk van proef- en kweekbedrijven en is daarom in staat om continu een stroom 
van nieuwe rassen en grasmengsels te ontwikkelen aangepast aan de lokale 
omstandigheden. Rassen met een voorsprong in opbrengst, kwaliteit, smakelijkheid 
en ziekteresistentie. Nieuw in onze mengsels voor 2016 zijn de toprassen Sputnik, 
Melbolt en Summergraze.

ForageMax: meer melk uit gras
De ForageMax grasmengselrange bestaat uit mengsels welke zijn afgestemd op 
de hedendaagse veeleisende veehouder. Deze mengsels zijn samengesteld met de 
allerbeste rassen die beschikbaar zijn. Het resultaat? Meer opbrengst en een hogere 
kwaliteit, dus nog meer melk uit eigen ruwvoer. 

ForageMax: heeft uw ruwvoeroplossing voor 2016 !

ForageMax



Meer melk van uw grasland
Wij zijn er klaar voor!

De Nederlandse melkveehouderij heeft de ambitie om de komende jaren, nu het melkquotum is afgeschaft, geleidelijk 15 tot 20 
procent meer melk te produceren. In de praktijk dient dit wel met dezelfde hoeveelheid grond en de nieuwe beperkende regels van de 
overheid te geschieden. Geen gemakkelijke opgave bij een gelijkblijvende ruwvoeropbrengst, want dit verhoogt de afhankelijkheid 
van de melkveehouderij van aangekocht voer, met als gevolg een hogere kostprijs. DLF heeft prima oplossingen om meer voer van 
de hectare te halen. Het rendement voor de veehouder is hierbij van groot belang, meer voer van de hectare betekent immers meer 
melk. 

Meer melk met ForageMax.  
Dit concept is onze drijfveer om meer melk uit gras te halen. Hiermee leveren we grasoplossingen welke bij de moderne veehouder 
past. Onze focus in deze is de behoefte van de praktijk. De grassenveredeling van DLF levert hieraan een grote bijdrage.

In ons grassenprogramma zijn er 5 goede mogelijkheden om meer melk uit eigen voer te halen: 

1. Massagras: meer gras van de hectare oogsten met de juiste Festuloliumsoort. 
2. Melkgras: meer melk uit elke kilo gras die de koe opneemt. 
3. Herstelgras: meer melk van bestaand grasland halen door consequent het grasland te verjongen. 
4. De allernieuwste genetica van Rassenlijst 2016: Melbolt (tetraploïd) en Sputnik (diploïd) samen met Abosan (diploïd), Humbi 

(diploïd) en Diwan (tetraploïd) een perfecte combinatie, eventueel aangevuld met de beste Timothee aller tijden: Summergraze. 
Van alle Rassenlijstrassen leveren deze grasrassen de allerhoogste opbrengst, de echte toppers van Rassenlijst 2016. Een 
perfect koppel met een zeer hoge roestresistentie. De basis voor een zeer hoge grasopname. 

5. Gebruik van rode/witte klaver voor nog meer productie van het grasland.

3ForageMax

Wij van DLF wensen u een goed grasseizoen toe



ForageMax
Nu voor elk grasland het juiste mengsel
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Haal meer opbrengst uit uw grasland. Melkveehouders die 
meer melk willen produceren, moeten nu actie ondernemen.

Graslandverbetering is dan ook pure noodzaak.

Wat dient er te veranderen in het huidig graslandbeheer?
• Op het gebied van graslandmanagement: betere 

afweging herinzaaien/doorzaaien
• Meer roulatie in het bouwplan is zeker het overwegen 

waard
• Grassoorten inzaaien met meer opbrengstpotentie
• Gebruik van klavers in grasland

Hoe kunnen ForageMax weidemengsels u hierbij helpen?
• Zaai maaimengsels met de nieuwe generatie 

Festuloliums: tot wel 20% meer opbrengst per hectare: 
PowerMax en StructoMax

• Zaai grasmengsels met een verbeterde plant-
verteerbaarheid: MilkMax en MilkMax Tetra

• Zaai ProNitro graszaadmengsels: bij herinzaai direct 
minder last van onkruiden en 5% hogere jaaropbrengst

• Verjong het grasland met doorzaaien en gebruik 
DoorzaaiMax ProNitro gecoat graszaad voor een veel 
betere aanslag.

Graslandvernieuwing: geen overbodige luxe!
Door het gebruik loopt de kwaliteit van grasland al 
snel achteruit. Te zware snede’s, vertrappen door vee, 
structuurbederf door te zware machines of het berijden 
van het gras onder te natte bodemomstandigheden zijn 
oorzaken van het achteruitgaan van de grasmat. We zien dan 
ook dat de goede grassen, zoals Engels raaigras en timothee, 
soms snel verdrongen worden door slechtere grassen zoals 
straatgras en kweek. 

Controleer daarom regelmatig uw eigen grasland.

Grasland met een matige conditie brengt financieel fors 
minder op (zie tabel).

Naast de lagere opbrengst in kVEM/ha, is ook de eiwitproduc-
tie bij matig grasland veelal fors lager. Regelmatige controle 
van graslandpercelen is dan ook absoluut geen overbodige 
luxe. De kosten van graslandvernieuwing bedragen ruwweg  
€ 700,- per ha. Bij slecht/matig grasland worden deze kosten 
al snel na ca. 1 jaar weer terugverdiend.

De allernieuwste rassen
Een extra voordeel van nieuw grasland is het gebruik van  de 
laatste genetica. Deze genetica heeft sowieso al een betere 
opbrengstpotentie dan de oudere rassen. De opbrengst van 
nieuwe rassen gaat elk jaar met ca. 0,4% omhoog.

Roestindex 8+ 
De ForageMax Gold grasmengsels voldoen 
aan het roest-8+ keurmerk. Dit betekent 
dat alle grasrassen in de mengsels een 
minimale kroonroestresistentie hebben van 
een 8 of hoger. Dit geeft minder kroonroest in 
de nazomer en smakelijk gras voor het vee en 
dus een betere grasopname.

Financiële opbrengst (ha/jr)

KVEM/HA MEEROPBRENGST OPBRENGST
TOTAAL

Goed grasland 12.000 € 900,- € 1.800,-

Matig grasland 9.000 € 450,- € 1.350,-

Slecht grasland 6.000 - € 900,-
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Engels raaigras tetraploïd laat
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Engels raaigras tetraploïd middentijds

DIWAN

Allerhoogste opbrengst 
Rassenlijst 2016

Engels raaigras diploïd:

SPUTNIK
Engels raaigras tetraploïd:

MELBOLT & DIWAN       
DIWAN

Timothee:

SUMMERGRAZE
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middentijds en laat

Bron: CSAR persbericht voedergrassen oktober 2015
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MilkMax

• 50% Engels raaigras diploïd middentijds Abosan 1
• 30% Engels raaigras diploïd laat Humbi 1
• 20% Engels raaigras diploïd laat Bovini
 

 Eigenschappen:
• Snelle vestiging
• Dichte zode
• Zeer hoog opbrengende diploïde rassen
• Geschikt voor beweiden en maaien

MilkMax Tetra

• 20% Engels raaigras diploïd middentijds Abosan 1
• 20% Engels raaigras diploïd laat Humbi 1
• 40% Engels raaigras tetraploïd middentijds Diwan
• 20% Engels raaigras tetraploïd middentijds Besser

 Eigenschappen:
• Zeer snelle vestiging
• Zeer hoog opbrengende diploïde en tetraploïde grasrassen
• Geschikt voor maaien en beweiden

Graskwaliteit is meer dan suiker alleen. Bij graskwaliteit is 
het te simpel om een grassoort te waarderen op slechts één 
eigenschap, het suiker. Gras bestaat namelijk uit meerdere 
bestanddelen, met name de inhoud en verteerbaarheid van 
de celwanden alsmede van het totale organisch materiaal 
is belangrijk bij het voeren van de koeien. Het is bekend dat 
een hogere verteerbaarheid van het ruwvoer de voeropname 
verhoogt. De grasopname is mede afhankelijk van de kwaliteit. 
Dit levert meer melk op.
 
Melkgras: de best verteerbare grasrassen
Om de keuze voor de praktijk gemakkelijk en inzichtelijk te 
maken heeft DLF Melkgras geïntroduceerd. Rassen krijgen 
deze toevoeging als ze beter scoren dan hun soortgenoten op 
het gebied van plantverteerbaarheid. De premium-rassen zijn 
nu direct herkenbaar. Rassen die daarnaast op de Rassenlijst 
staan en ook goed scoren op opbrengst en landbouwkundige 
eigenschappen.

Een verhoging van de plantverteerbaarheid met 1 procent 
levert al snel een verhoging van de melkgift van ca. 0,25 liter 
per koe per dag.

MELKGRAS
Verdien meer met uw grasland: efficiënter melk produceren

 

Meer melk per koe per dag door beter verteerbaar gras

+4% dNDF*  + 1 liter melk

+2% dNDF*  +½ liter melk

+0% dNDF*  0 liter melk

-2% dNDF*  - ½ liter melk

-4% dNDF*  - 1 liter melk

Melkgras, het lekkerste gras in Nederland & België
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MELKGRAS
Verdien meer met uw grasland: efficiënter melk produceren

De groep Festuloliums zijn een kruising tussen raaigrassen 
en festuca’s, de zogenaamde rietzwenksoorten. Festuloliums 
bestaan er derhalve in meerdere soorten: kruisingen tussen 
meer Italiaans / Engels raaigras getinte soorten en kruisingen 
die meer naar rietzwenk gaan. De kruisingen die in de 
beginjaren werden gebruikt, waren m.n. gericht op kruisingen 
met Italiaans en Engels raaigrassen. Deze kruisingen brachten 
de eerste jaren veel op om daarna in opbrengst terug te vallen. 
Ook was de zode nogal eens te open na een aantal jaren. Nu 
zijn er de nieuwe Festuloliums.

Bedrijven die veel gras maaien hebben baat bij een zeer hoge 
opbrengst per hectare. Wat dat betreft kan er in ons land het 
nodige verbeterd worden. Nog te veel bedrijven blijven steken 
rond de 10 - 12 ton drogestofopbrengst per ha. Door het gebruik 
van Festuloliums in de mengsels kan de opbrengst fors 
omhoog. Hierbij komt dat deze soort dieper wortelt, waardoor 
het vocht en de mineralen efficiënter benut worden.

Opbrengst en kwaliteit diverse Festuloliums in vergelijking 
met Engels raaigras:

De nieuwe generatie Festuloliums zijn ontwikkeld uit kruisingen 
op basis van de rietzwenktype’s. Deze nieuwe Festuloliums 
zijn snel in het veld te herkennen! Deze kruisingen hebben een 
aantal grote voordelen:
• Sterkere en dichtere zode
• Beter standvastig over meerdere jaren
• Levering extra structuurwaarde voor het vee
• Snelle groeistart in het voorjaar
• Diepere beworteling
• Hogere eiwitopbrengst van eigen bedrijf

Teeltadvies:
Voor een optimaal resultaat dienen de volgende teeltadviezen 
te worden opgevolgd:
• Zaaien: 50 - 60 kg/ha
• Maaien zodra er 3,5 à 4 ton droge stof per ha. staat
• Stoppellengte: 7 cm

Het graslandgebruik verschuift naar meer maaien. Regelgeving en grotere melkveebedrijven zorgen hiervoor. Speciaal voor deze 
situaties heeft DLF de Festuloliums doorontwikkeld.
DLF heeft tot nu toe de meeste soorten en rassen Festuloliums gekweekt. Rassen met unieke eigenschappen, toegespitst op de 
moderne veehouder die veel melk uit eigen ruwvoer wil halen.

Vraag uw Festuloliumspecialist DLF.

Festuloliums zeer geschikt voor intensieve maaibedrijven.

 

Festulolium opbrengst vs Engels raaigras
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Engels raaigras vs. Festulolium soorten
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APK-keuring grasland dient standaard te worden!
Een goede grasproductie begint bij een goed grassenbestand. 
Dit laat op veel veebedrijven nog wel eens te wensen over. Tijd 
dus om regelmatig een grasland - APK uit te voeren! 
Naast herinzaaien is doorzaaien een prima optie om het 
grassenbestand goed op peil te houden. 

Doorzaaien heeft de volgende voordelen:
• Bestaande grasmat wordt niet vernietigd
• Besparing op de hogere herinzaaikosten
• Geen verlies snede ruwvoer
• Er komen nieuwe grasrassen met een efficiëntere en 

hogere productie in het grasland
• Gaten die vallen door uitwinteren of slijtage aan de 

bestaande graszode worden door goede grassen 
opgevuld i.p.v. door de slechtere grassoorten / onkruiden. 

ProNitro® graszaad voor meer effect bij doorzaaien
ProNitro® graszaad is zwaarder 
en heeft daardoor een beter 
kontakt met de grond. Het aantal 
gekiemde planten is daardoor 
hoger. De planten die kiemen hebben direct de beschikking 
over extra stikstof. Immers de voeding zit direct op de rug 
van het zaad. De stikstof zorgt voor een snellere doorgroei 
van de jonge grasplant na kieming en brengt deze in een 
betere concurrentiepositie binnen het bestaande grasland.

 DoorzaaiMax ProNitro®
 Neem met minder geen genoegen.

Conclusie
Geef onkruiden geen kans, zaai op tijd door. Regelmatig 
doorzaaien verbetert de voederkwaliteit zelfs tot 50 VEM/kg 
drogestof.

Herstelgras   Betere voerkwaliteit geeft al snel extra winst

Goed grasland is de basis voor een rendabele melkproductie. Minder ruwvoer betekent immers hogere voerkosten om de 
melkproductie op peil te houden. Echter bij een royale ruwvoervoorraad lijkt de noodzaak voor graslandvernieuwing/-onderhoud 
vaak minder te worden. Het motto: het wordt toch wel weer groen, werkt al snel de verkeerde kant op. 
Voldoende reden om kritisch te kijken naar het eigen grasland.

Bij doorzaaien gaat het er om de 
bestaande grasmat op peil te houden.

Jaarlijks doorzaaien geeft extra grasopbrengst!

DOORZAAIEN MET STIKSTOF GECOAT GRASZAAD

Het aantal ontkiemde planten per m2 van Engels raaigras (doorzaaien 17 maart). Het aantal planten is geteld op 6 
en 13 april. In deze proef is gebruik gemaakt van een wiedeg met zaadbak en een Vredo-doorzaaimachine.
Proeven DLF 2010. Bij de wiedeg is het van belang om het grasbestand aan te rollen. In bovenstaande proef is 
dat niet gebeurd.
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Schijvenmachine 
(type Vredo),
normaal zaad

Schijvenmachine 
(type Vredo),

gecoat graszaad

DS OPBRENGST PER HA
(REL)

KWALITEIT GRASBESTAND
(VEM/KG DS REL)

Geen doorzaai 84,5 95,3

Jaarlijks doorzaaien 100 100

LANGDURIG DOORZAAIONDERZOEK IN DUITSLAND
(LWK NIEDERSACHSEN 2004 - 2008)

NORMAAL ZAAD
DOORZAAIMAX

PRONITRO®

Oude open zode 25 - 30 kg/ha 30 - 40 kg/ha

Jonge zode met gaten 15 - 20 kg/ha jaarlijks 15 - 25 kg/ha jaarlijks

ZAAIADVIEZEN DOORZAAIEN

!
De Grasland APK App!
De eenvoudigste manier om 
uw grasland te checken.



ForageMax

          Van zorgvuldig
     geselecteerde zaden
                 tot rendabel
grasland met hoge opbrengsten



De passie voor grasland
               zorgt voor
      indrukwekkende prestaties

ForageMax mengselrange

Timothee zorgt voor extra smakelijkheid en extra structuur. 
Het ideale mengsel voor graslanden die gebruikt worden 
voor zowel weiden als ook maaien. Geeft een grasbestand 
met hoogproductieve rassen.

Voordelen:
• Het hele jaar door extra smakelijk gras
• Flexibel in te zetten: voor beweiding en maaien
• Roestindex 8+
• Met de superrassen Sputnik en Summergraze!

Max 4 Gold
voor maaien en beweiden

BioMax is speciaal geselecteerd voor de veehouder die 
wil beweiden en/of maaien. Standvastige rassen die snel 
kiemen en een dichte zode vormen.
Dit mengsel is op te mengen met extra bij te leveren klaver. 
Er ontstaat dan een mooie gras/klaverweide.

BioMax
voor de biologische melkveehouder

Het mengsel voor de veelzijdige weide waar de 
bodem net iets meer vraagt. Max 11 Gold 
blijft onder minder gunstige omstandigheden 
goed productief.

• Met de superrassen Sputnik en Summergraze!

Max 11 Gold
voor beweiden en maaien

Klaver ook los verkrijgbaar!

Meng zelf klavers bij: de motor van het gras.
• Witte klaver > Beweiden / Maaien
• Rode klaver > Maaien
• Duo klaver > Maaien / Beweiden

Max 3 Gold is met name geschikt voor percelen die veel 
beweid worden. Bevat op roestgebied de toprassen 
van de Rassenlijst gecombineerd met een uitstekende 
opbrengst. De persistentie is door de samenstelling met 
100% diploïde rassen Engels raaigras top.

Voordelen:
• Snelle opkomst
• Dichte zode
• Met het superras Sputnik!

Max 3 Gold *
voor beweiden en maaien

• Roestindex 8+
• Hoge opbrengst

* ProNitro:
Snellere aanslag, dichtere zode en 5% meer opbrengst.

10 ForageMax

Ook

verkrijgbaar met



PowerMax bevat de nieuwe generatie 
Festuloliums welke in de eerste jaren na inzaai 
wel 20% meer opbrengst geeft dan Engels 
raaigras. De Festuloliumsoort Festucatypes 
(o.a. rietzwenk) geven meer structuur aan het gras 
en zorgen voor meer pensprik. Geschikt voor 4 - 5 jarig 
maailand. Het verdient aanbeveling om PowerMax bij 
zware snede’s iets hoger af te maaien.

• Met de superrassen Sputnik, Diwan en Summergraze!

PowerMax
speciaal geschikt voor uitsluitend maaien (4 à 5 jr.)

Na de mais een groenbemester zaaien en meteen gebruik 
maken van het vruchtwisselingsvoordeel? Dat kan vanaf 
nu met TurboMax.

TurboMax staat garant voor een snelle vestiging, met het 
volgende jaar volop ruwvoer van topkwaliteit.

TurboMax
voor 2-jarig grasland op topniveau

Een structuurtekort? Zaai het structuurmengsel op 
basis van onder andere de vernieuwde Festulolium /
Rietzwenkrassen. Door de forse beworteling ook zeer 
geschikt voor drogere percelen.

StructoMax
extra structuur van eigen bedrijf

Met het beschikbaar zijn van hoog opbrengende 
nieuwe tetraploïde rassen Engels raaigras is TetraMax 
Gold het topmengsel op het gebied van de diploïde/
tetraploïde grasmengsels. Hoge roestresistentie met een 
topopbrengst. Met name zeer geschikt voor 
maaipercelen, die langer blijven liggen, welke zo 
nu en dan ook goed beweid kunnen worden.

Voordelen:
• Zeer hoge opname door toevoeging tetraploïde rassen
• Zowel te maaien als te beweiden
• Smakelijk productiegras
• Roestindex 8+
• Met de superrassen Sputnik, Melbolt en Diwan!

Ook leverbaar met extra timothee: TetraMax Timo Gold

TetraMax Gold *
voor overwegend maaien, maar ook beweiden

Veel en extra melk produceren? Nu is er MilkMax. 
Elk grasras in dit mengsel levert de allerhoogste 
voederwaarde. Ook leverbaar met tetra’s.

Voordelen:
• Snelle vestiging
• Zeer hoog opbrengende rassen
• Hoogste voederwaarde

MilkMax en MilkMax Tetra
gras voor de 10.000 liter koe

Het paardenmengsel voor 
een gezonde weide.

HorseMax
voor een gezonder paard

11ForageMax

Een nieuw mengsel, zeer geschikt voor 3-jarig hoog 
productief grasland. Past uitstekend in de vruchtwisseling. 
Mengsel met zeer hoge opbrengst.

UltraMax
3-jarige productie grasland

Ook

verkrijgbaar met

DoorzaaiMax ProNitro bevat grassoorten die speciaal zijn 
geselecteerd om te kiemen bij een lage bodemtemperatuur.  
Hierdoor is de opkomst bij vroeg doorzaaien in het voorjaar 
beduidend beter. Alleen het diploïde gras is gecoat voor 
een nog betere aanslag.
Doorzaaien met ProNitro gecoat graszaad geeft een nog 
sneller en beter resultaat. Deze voedingscoating zorgt 
juist voor een snellere start van het nieuwe kiemplantje. 
Doordat de groei beter op gang komt is het nieuwe 
grasplantje beter in staat te concurreren met de bestaande 
grasmat. Kortom meer en een beter resultaat, met nog 
meer opbrengst.

DoorzaaiMax
voor een snellere aanslag
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DoorzaaiMax
Het grasmengsel  met de beste aanslag bij doorzaaien

zonder coating



GroMax is een doorontwikkelde versie van de alom bekende cytokinine/ 
zeewierextract coating. Deze coating staat garant voor een snellere kieming van 
het graszaad. Met name onder minder gunstige kiemomstandigheden heeft het 
graszaad hier voordeel van. De coating GroMax wordt standaard geleverd op de 
meeste ForageMax weidemengsels.

ForageMax graszaadcoatings
GroMax: voor een vlottere kieming
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ProNitro®
De perfecte zaadbehandeling! Starten met een voorsprong.

Het ontwikkelen van meststofcoatingen is een echte specialiteit van DLF. In de nieuwste 
coating ProNitro hebben we het graszaad een stevige startgift meegegeven. De garantie 
voor een supersnelle start.

Het coatingslaagje ProNitro bevat het element stikstof welke een graskiemplant hard nodig heeft voor een goede groeistart. 
De wortels van de kiemplant hoeven niet, zoals bij breedwerpige bemesting het geval is, op zoek te gaan naar voedingsstoffen. 
Bij ProNitro komt de stikstof direct bij de kiemplant vrij. Deze bemesting geeft de plant een ‘voedingsboost’. Daardoor is de 
beginontwikkeling veel beter, ontwikkelt het gewas zich uniformer en is de benutting van de stikstof efficiënter. Het resultaat? 
Meer graszaden komen daadwerkelijk tot ontwikkeling. Door de snellere ontwikkeling van de graskiemplanten tot een goede 
dichte graszode beconcurreren ze de kiemplanten van onkruidzaden heftig. Onkruid krijgt dus eigenlijk geen kans bij gebruik 
van ProNitro graszaad.
Door het toevoegen van stikstof direct aan het graszaad is de werking 4x efficiënter dan breedwerpig zaaien. De stikstof voedt 
het zaad en niet het onkruid. Dit verklaart het extra effect in de praktijk.

ProNitro
Met ProNitro voedingscoating hebben we een mix toegevoegd van snel en langzaam vrijkomende stikstof. Het eindproduct bevat 
10% stikstof (10 kg N per 100 kg ProNitro graszaad).

Meerdere proeven hebben reeds overduidelijk aangetoond:
ProNitro graszaad levert:
1. Beter zaad-bodemcontact, daardoor betere kieming
2. Minder onkruiden bij herinzaai van het grasland 
3. Dichtere zode bij doorzaaien: in proeven zelfs tot meer dan 30% extra planten ten opzichte van gewoon graszaad
4. Bespaart tijd en geld daar gelijk met het zaaien de eerste bemesting wordt meegegeven
5. Efficiënt gebruik van stikstof met minimale uitspoeling
6. Minder stressgevoelige planten

NIEUW

In DoorzaaiMax ProNitro is alleen het diploïde zaad gecoat. Hierdoor komt het diploïde graszaad nog beter tot haar recht.

MAX 3 GOLD
PRONITRO®

TETRAMAX GOLD
PRONITRO®

DOORZAAIMAX
PRONITRO®

Herinzaai 60 kg/ha 65 - 70 kg/ha 55 - 60 kg/ha

Oude open zode 35 - 45 kg/ha 35 - 45 kg/ha 30 - 40 kg/ha

Jonge zode met gaten 20 - 30 kg/ha 20 - 30 kg/ha 15 - 25 kg/ha

ZAAIADVIES MENGSELS MET PRONITRO
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ForageMax weidemengsels met

de allerbeste rassen van Rassenlijst 2016

ForageMax weidemengsels:
De ruwvoeroplossingen voor 2016!

Samenstellingen ForageMax 2016
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GroMax coating 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ProNitro coating 3 3 3
Engels raaigras diploïd
SPUTNIK 15 % 10 % 10 % 20 % 15 % 16 %
CALVANO 1 10 %
ABOSAN 1 50 % 20 % 15 % 10 % 50 % 40 % 17 %
OPTION 25 % 40 %
ROMARK 30 %
HUMBI 1 30 % 20 % 15 % 10 % 30 % 30 % 36 %
BOVINI 20 %
Engels raaigras tetraploïd
ANACONDA 15 %
DEXTER 20 %
DIWAN 40 % 25 % 45 % 40 %
BESSER 20 % 10 % 50 % 10 %
OVAMBO 1 10 % 15 % 25 %
MELBOLT 15 % 15 %
POLIM 20 %
Italiaans raaigras diploïd
ALAMO 30 %
Italiaans raaigras tetraploïd
DANERGO 40 %
Gekruist raaigras
STORM 25 %
Festulolium (rietzwenktype)
FOJTAN 5 %
HYKOR 45 % 35 %
Festulolium (raaigrastype)
PERUN 15 %
PERSEUS 20 %
Rietzwenk
JORDANE 45 %
Timothee
SUMMERGRAZE 10 % 15 % 15 % 14 %
CLASSIC 10 %
Beemdlangbloem
PREVAL 14 %
Veldbeemdgras
MIRACLE 3 %

Gedurende het seizoen kunnen de samenstellingen wijzigen.
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Hoge cijfers duiden op een 
gunstige waardering van de 
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VROEG
Engels raaigras tetraploïd
ANACONDA 9-5 8,0 7,0 8,5 101 - 100 -

MIDDENTIJDS
Engels raaigras diploïd
ABOSAN 1 29-5 8,0 7,0 8,0 98 102 101 102
CALVANO 1 23-5 8,0 6,5 7,0 105 102 101 102
OPTION 25-5 8,0 7,0 8,0 97 97 97 97
SPUTNIK 29-5 8,0 6,5 8,5 105 108 103 107
Engels raaigras tetraploïd
DIWAN 27-5 8,0 7,5 8,5 106 101 101 101
BESSER 24-5 8,0 7,5 8,0 102 98 100 98
OVAMBO 1 27-5 8,0 7,5 8,5 102 95 96 95

100 = ton ds/ha 4,6 12,7 14,3 13,1

LAAT
Engels raaigras diploïd
HUMBI 1 3-6 8,0 7,5 8,0 97 102 98 101
ROMARK 1-6 8,0 7,0 7,5 98 102 99 101
BOVINI 3-6 8,0 7,0 7,5 99 101 101 101
Engels raaigras tetraploïd
POLIM 1-6 7,5 7,5 8,0 106 98 99 98
MELBOLT 2-6 8,0 7,0 8,5 101 103 102 103

100 = ton ds/ha 4,0 12,4 13,7 12,7
* De landbouwkundige waarden zijn afgerond op 0,5 na de komma

ForageMax Engels raaigras Rassenlijst 2016
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Engels raaigras diploïd:
SPUTNIK

Engels raaigras tetraploïd:
MELBOLT & DIWAN

Timothee:

SUMMERGRAZE

De allerbeste grasrassen
van Rassenlijst 2016 verkrijgbaar

in onze grasmengsels

Italiaans raaigras diploïd 115
Italiaans raaigras tetraploïd 125
Gekruist raaigras 115
Westerwolds raaigras 120
Kropaar 110
Beemdlangbloem 95
Festulolium Rietzwenktype 120
Festulolium Raaigrastype 125
Rietzwenk 120
Timothee 95 Br
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      Sterke
prestaties 
    boven én
onder de grond

Postbus 1 •  4420 AA Kapelle • Tel. +31 (0)113 347 911 • Fax +31 (0)113 330 110 • www.dlf.nl • info@dlf.nl
H. van Veldekesingel 150 - bus 30 • 3500 Hasselt • Tel. +32 (0)11/32.13.65 • Fax +32 (0)11/33.12.14 • www.dlf.be • info@dlf.be

Met trots presenteren wij u onze ForageMax portfolio 
met superieure, kant en klare voedergrasmengsels 
om uw opbrengstsaldo te verhogen.

In deze brochure vindt u gedetailleerde 
beschrijvingen van de ForageMax weidemengsels 
gerangschikt naar alle mogelijke toepassingen. 

Onze focus is het verkrijgen van maximaal resultaat 
voor de veehouder door een breed gamma van 
grasmengsels en klavers aan te bieden met 
de hoogst mogelijke opbrengst én uitstekende 
voederwaarde. Wij garanderen dat er altijd een 
mengsel verkrijgbaar is dat voldoet aan uw eisen.
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