Weidemengsels
Groenbemesters
Recreatiegrassen
Biodiversiteit

www.gpseeds.nl

Over
GP Seeds is een exclusief merk van GroeiPartners. De producten onder het merk GP Seeds
zijn verkrijgbaar bij de Partners van GroeiPartners.
De producten zijn gezamenlijk met de Partners ontwikkeld. Voor het samenstellen van het
productenpakket en specifiek de verschillende mengsels is gekeken naar de behoeften en
wensen vanuit de praktijk. Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke voorschriften die
gehanteerd dienen te worden en de toepasbaarheid van de mengsels.

De mengsels worden in samenwerking met de belangrijkste zaaizaadbedrijven samengesteld
en volgens de Nederlandse kwaliteitstandaarden geproduceerd.
GPSeeds staat voor:
•

•
•
•
•
•

Producten van de beste kwaliteit
Toprassen van de Aanbevelende rassenlijsten
Zaaizaad met de hoogste kwaliteitseisen
Specifieke producten voor speciale toepassingen
Ruime keus aan producten
Voldoen aan de huidige (wettelijke) eisen en normen
Onderscheidend in de markt
Continuïteit

Voor meer achtergrond informatie ga naar: www.groeipartners.nl

www.gpseeds.nl
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Weidemengsels
Perfect 3

Perfect 4

•

100% Engels raaigras diploïd

•

Toprassen van de Aanbevelende
Rassenlijst

•

Extra smakelijk door aandeel
Timothee

•

Hoge opbrengst eerste plus tweede

•

Geschikt voor beweiding en maaien

•

Hoge opbrengst eerste plus tweede

•

Hoge resistentie tegen kroonroest

snede en totale opbrengst

•

Vooral voor maaien, maar ook voor

•

Hoge resistentie tegen kroonroest

•

Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

Perfect 11

Diploïd – Topopbrengst en smakelijk gras

Diploïd – Topopbrengst en kwaliteit

snede

Diploïd - voor intensief gebruik

•
•
•
•
•

Geschikt voor beweiden
Goede opbrengst, ook bij mindere
omstandigheden
Allround mengsel
Sterk mengsel voor huiskavel
Lange levensduur

•

Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

beweiden

•

Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha
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Weidemengsels
Perfect Tetra
Tetraploïd – Topopbrengst en hoge opname

•

Voor zowel beweiden als maaien

•

Topopbrengst eerste plus tweede
snede en totaal opbrengst

Perfect Tetra 4
Tetraploïd – Topopbrengst, kwaliteit en zeer
smakelijk gras

•

Vooral voor maaien, maar ook

Perfect Doorzaai
Tetraploïd – Snelste resultaat bij doorzaaien

•

voor beweiden
•

Hoogste opbrengst eerste plus

doorzaaimengsel
•

tweede snede en totaal opbrengst

100 % Engels raaigras middentijds

•

Hoge resistentie tegen kroonroest

•

Smakelijk gras, waardoor hogere

•

Hoge resistentie tegen kroonroest

•

doorschietend
Snelle vestiging

opname

•

Extra smakelijk door aandeel

•

Top in opbrengst eerste plus

Timothee

•
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Speciaal ontwikkeld hoog kwalitatief

Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha

•

Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha

tweede snede
•

Hoge resistentie tegen kroonroest

•

Zaaiadvies: 15 – 30 kg/ha

Weidemengsels
Maaien

Herkauwgras

•

Speciaal ontwikkeld voor de beste

•

maaiopbrengsten
•

Aandeel Festulolium zorgt voor de
Vroeg in voorjaar al veel gras

•

Goede structuurwaarde

•

Uitstekende standvastigheid

Veel structuur door hoog aandeel

Melk – De hoogste kg melk per ha

•

Rietzwenkgras
•

hoogste opbrengsten
•

Perfect MELK

Structuur – Structuurmengsel

Maaien – De juiste mix voor 100% maaien

•
•

betere celwandverteerbaarheid en

Heeft belangrijke invloed op
voorkomen pens verzuring

Speciale rassen geselecteerd met een
hoger suikergehalte

•

Hogere VEM door hoger

Minder snel oplosbare suikers

suikergehalte in combinatie met

in het gras

hogere verteerbaarheid

Hoger NDF gehalte, energie komt

•

langzamer vrij
•

Hoog gehalte aan ruwe vezels

•

Bevordert de matvorming in de pens

•

Droogte tolerant door diepe
beworteling

Smakelijker gras = betere
grasopname = meer drogestof
opname = meer kg melk per koe

•

Door extra energie uit suikers is de
eiwitbenutting beter

•

Betere N-efficiëntie, betere benutting
betekent minder stikstof uitstoot van
ammoniak en minder uitstoot van
methaan

•

Geschikt voor zowel beweiden als
maaien

•

Zaaiadvies: 50 – 55 kg/ha

•

Zaaiadvies: 60 kg/ha

•

Zaaiadvies: 40 - 50 kg/ha
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Weidemengsels
Select 3
Diploïd – Combinatie van goede opbrengst
met goede kwaliteit

•

100% Engels raaigras diploïd

•

Geschikt voor beweiding en maaien

•

Goede opbrengst eerste plus

Select 4

•
•

tweede snede en totaal opbrengst
•

Goede resistentie tegen kroonroest

Select 11

Diploïd – Smakelijk gras, goede opbrengst

Diploïd – Allround voor intensief gebruik

Extra smakelijk door aandeel

•

Geschikt voor beweiden

Timothee

•

Goede opbrengst, ook bij mindere

Goede opbrengst eerste plus

omstandigheden

tweede snede

•

Sterk mengsel voor huiskavel

•

Goede resistentie tegen kroonroest

•

Lange levensduur

•

Vooral voor maaien, maar ook voor

•

Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

beweiden

•
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Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha

•

Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

Weidemengsels
Doorzaai
Tetraploïd – Voor snel hertstel van de weide

•

100 % Engels raaigras middentijds
doorschietend

•

Speciaal ontwikkeld voor doorzaai
van bestaande weiden

•

Snelle vestiging

•

Goede opbrengst eerste twee snede’s

•

Goede resistentie tegen kroonroest

Voor meer informatie zie jaarlijkse brochure GP Weidemengsels:

•

•

Actuele samenstellingen en rassen

•

Rassenlijsten

•

Informatie klavers

Zaaiadvies: 15 – 30 kg/ha
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Groenbemesters
Multiresistent GLB+

Bladrammenas GLB+

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste
aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje

•

Mengsel bestaat uit:

•

97% bladrammenas multiresistent
Doel:

•

Doel:

97% Gele mosterd BCA 1 en
3% Facelia
•

bestrijding van bietencyste aaltjes
•

Specifieke eigenschappen:

Mengsel bestaat uit:

Doel:
bestrijding van bietencyste aaltjes

•

Specifieke eigenschappen:

chitwoodi en/of M. fallax)

snelle bodembedekking en diepe

later inzetbaar dan bladrammenas

Specifieke eigenschappen:

beworteling

voor goede bestrijding van het

Zaaitijdstip:

bietencyste aaltje, organische stof

juli – eind augustus

productie, snelle grondbedekking,

snelle bodembedekking en hoge

•

drogestofopbrengst
•

•

3% Zwaardherik
•

bestrijding van bietencyste aaltjes
en / of maïswortelknobbelaaltje (M.

Mengsel bestaat uit:

GLB mengsel: bestrijding van
bietencyste aaltjes

97% bladrammenas BCA 1 en

BCA 1 en 3% Zwaardherik
•

Gele Mosterd GLB+

GLB mengsel: bestrijding van
bietencyste aaltjes

Zaaitijdstip:

vorstgevoelig

juli – eind augustus

•

Zaaitijdstip:
½ juli – eind september

•
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Zaaiadvies: 25 – 30 kg per ha

•

Zaaiadvies: 25 – 30 kg per ha

•

Zaaiadvies: 20 – 25 kg per ha

Groenbemesters
Japanse Haver GLB+

Japanse Haver
Groenbemester: bestrijding van
wortellesieaaltjes

GLB mengsel: bestrijding van
wortellesieaaltjes

•

Mengsel bestaat uit:

•

97% Japanse haver en
3% zwaardherik
•

•

•

Mengsel bestaat uit:
70% bladrammenas en

Doel:

30% gele mosterd

Doel:

bestrijding bestrijding van

bestrijding van wortellesieaaltjes

wortellesieaaltjes

stikstof vastlegging, organische stof

(Pratylenchus penetrans)

(Pratylenchus penetrans)

productie, bodemverbetering

Specifieke eigenschappen:

•

Specifieke eigenschappen:

•

•

Doel:

Specifieke eigenschappen:

kan als nateelt worden ingezet voor

kan als nateelt worden ingezet voor

snelle bodembedekking,

bestrijding van wortellesie-aaltjes,

bestrijding van wortellesie-aaltjes,

goed bestand tegen droogte,

zeer snelle grondbedekking, vorst

zeer snelle grondbedekking, vorst

vorstgevoelig, kan in voorjaar direct

Zaaitijdstip:

gevoelig
•

juli – eind augustus

•

•

100% Japanse haver

gevoelig
•

Mengsel bestaat uit:

Wintergroen Crucifeer
Vanggewas: stikstof vastlegging, organische
stof productie, bodemverbetering

Zaaiadvies: 80 – 100 kg per ha

Zaaitijdstip:

worden ondergewerkt, GLB proof
•

juli – eind augustus

•

Zaaiadvies: 80 – 100 kg per ha

Zaaitijdstip:
augustus – eind september

•

Zaaiadvies: 15 – 20 kg per ha
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Groenbemesters
Grasmix GLB+
GLB mengsel: stikstof vastlegging, organische
stof productie, bodemverbetering

•

Mengsel bestaat uit:

Italiaans GLB+
GLB mengsel: snelle kieming, goede
bodembedekking, produceert veel organische stof

•

40% Italiaans raaigras, 20%

•

Doel:

50% Westerwolds raaigras
•

Doel:

stikstof vastlegging, organische stof

stikstof vastlegging, organische stof

stikstof vastlegging, organische

productie, bodemverbetering

productie, bodemverbetering

•

Specifieke eigenschappen:

Kortdurend grasland

snelle kieming, goede

Specifieke eigenschappen:

bodembedekking, produceert veel

snelle bodembedekking, produceert

organische stof. Italiaans raaigras

veel organische stof, goede
beworteling. in het voorjaar vroeg

•

Specifieke eigenschappen:
super snelle kieming en
bodembedekking, late zaai mogelijk

•

groeit sneller dan Engels raaigras.
•

veel gras
•

50% Italiaans raaigras en

3% Japanse haver
•

Mengsel bestaat uit:

Doel:
stof productie, bodemverbetering.

•

•

97% Italiaans raaigras en

Westerwolds raaigras en
40% Gekruist raaigras

Mengsel bestaat uit:

Wintergroen Gras
Vanggewas: stikstof vastlegging, organische
stof productie, bodemverbetering

Zaaitijdstip:
½ augustus – ½ november

Zaaitijdstip:
½ augustus – eind oktober

Zaaitijdstip:
½ juli – ½ oktober

•
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Zaaiadvies: 25 kg per ha

•

Zaaiadvies: 20 – 25 kg per ha

•

Zaaiadvies: 20 – 25 kg per ha

Groenbemesters
Italiaans Raaigras
Vanggewas: snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof

•

Mengsel bestaat uit:

Engels Raaigras

•

100% Italiaans raaigras
•

•

•

Doel:

Onderzaai
Vanggewas voor onderzaai maïs: stikstof
vastlegging, organische stof productie,
bodemverbetering.

Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof
productie, bodemverbetering

Mengsel bestaat uit:

•

100% Engels raaigras
•

Mengsel bestaat uit:
50% Italiaans raaigras en

Doel:

50% Westerwolds raaigras

stikstof vastlegging, organische stof

stikstof vastlegging, organische stof

productie, bodemverbetering

productie, bodemverbetering

onderzaai bij maïs: stikstof

Specifieke eigenschappen:

vastlegging, organische stof

Specifieke eigenschappen:

•

•

Doel:

snelle kieming, goede

snelle kieming, goede

bodembedekking, produceert veel

bodembedekking, produceert veel

organische stof. Italiaans raaigras

organische stof. Engels raaigras

super snelle kieming en

groeit sneller dan Engels raaigras.

is minder gevoelig voor sommige

beginontwikkeling.  Door schaduw

Zaaitijdstip:

aaltjes (minder vermeerdering) dan

werking zal het vanggewas zich

½ augustus – eind oktober

Italiaans raaigras.

minimaal ontwikkelen. Kan onder

Zaaitijdstip:

normale omstandigheden goed

april – eind september

tegen berijden. Na maïsoogst snelle

•

productie, bodemverbetering
•

Specifieke eigenschappen:

ontwikkeling van het vanggewas.
•

Zaaitijdstip:
voor het sluiten van het maïsgewas

•

Zaaiadvies: 20 – 25 kg per ha

•

Zaaiadvies: 15 – 20 kg per ha

•

Zaaiadvies: 20 kg per ha
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Groenbemesters
Rietzwenkgras
Vanggewas voor onderzaai maïs: stikstof
vastlegging, organische stof productie,
bodemverbetering

•

Mengsel bestaat uit:
100% Rietzwenkgras (recreatietype)

•

Doel:
Onderzaai bij maïs: stikstof
vastlegging, organische stof
productie, bodemverbetering

•

Specifieke eigenschappen:
Tolerant tegen veel
gewasbeschermingsmiddelen (maar
niet alle). Kan ondergronds veel
organische massa produceren. Kan
de maïs in sommige gevallen gaan
beconcurreren (koel voorjaar)

•

Zaaitijdstip:
Rond of gelijktijdig met inzaai van
de maïs

•
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Zaaiadvies: 15 – 20 kg per ha
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Recreatiegrassen
Sport SV 7

Speelgazon

Sport – SV 7 voor de beste sportprestaties

•

75% Engels raaigras en 25%

•

veldbeemdgras
•
•
•

Recreatiegazon

Gazon – Topgazon voor veel speelplezier

Speelgazon: voor intensief en

Gazon – Breed inzetbaar, voor
recreatief gebruik

•

extensief gebruik

Geschikt voor recreatief gebruik:
Openbaargroen, gazon, parken en

Toprassen van de Nederlandse

•

Snelle vestiging

Grasgids

•

Geschikt voor intensieve betreding

kampeerterreinen

Geschikt voor groot onderhoud en

•

Afhankelijk van betreding,

gebruiksomstandigheden past het

doorzaai van sportvelden

bemesting en vochttoestand past het

mengsel zich aan

Snelle vestiging: 6- 8 weken

mengsel zich aan

•

•

Afhankelijk van de

Bij intensieve betreding en
bemesting ontstaat er meer een
speelgazon

•

Bij extensieve betreding en lage
bemesting ontstaat er meer een
siergazon

•

Zaaiadvies: 200 kg/ha, doorzaai 100
kg/ha
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•

Zaaiadvies: 200 kg/ha, doorzaai 100
kg/ha

•

Traag groeiend

•

Zaaiadvies: 200 – 250 kg/ha,
doorzaai: 100 -125 kg/ha

Recreatiegrassen
Sport

Bermen

Sport – Voor sportvelden met minder hoge eisen

•

75% Engels raaigras en

Bermen – Breed inzetbaar bermenmengsel,
extensief gebruik

•

25% veldbeemdgras

Traag groeiend bermenmengsel
Bermen, taluds, hydroseeding

•

(type) SV 7

•

Snelle vestiging

•

Geschikt voor groot onderhoud en

•

Extensief onderhoud

doorzaai van sportvelden

•

Geschikt voor schrale

•

Indien er niet de hoogste eisen aan
mengsel worden gesteld

•

Snelle vestiging: 6- 8 weken

•

Zaaiadvies: 200 kg/ha, doorzaai 100

droogtegevoelige gronden
•

Schaduwtolerant

•

Zaaiadvies: 100 – 125 kg/ha

kg/ha
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Biodiversiteitsmengsels
Akkerranden
Doel: Verhogen biodiversiteit akkerranden,
GLB wetgeving

•

Hardzwenkgras met 25 soorten

Veldbloemen
Doel: Verhogen biodiversiteit openbaar groen,
bermen, parken, golfbanen en tuinen: aantrekken
van insecten, vogels en klein wild

•

34 inheemse soorten kruiden en

Bijenmengsel
Doel: Verhogen biodiversiteit in openbaar
groen, bermen, parken, golfbanen en tuinen:
aantrekken van bijen en andere insecten

•

•

Breed inzetbaar

•

Breed inzetbaar

•

Breed inzetbaar

•

Bloeiperiode: mei tot oktober

•

Bloeiperiode: mei tot oktober

•

Bloeiperiode: mei tot oktober

•

Geschikt voor alle grondsoorten

•

Geschikt voor alle grondsoorten

•

Geschikt voor alle grondsoorten

•

Hoogte: 25 tot 130 cm

•

Hoogte: 10 tot 115 cm

•

Hoogte: 15 tot 110 cm

•

Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar)

•

Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar)

•

Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar)

•

Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart

•

Zaaiperiode meerjarig gebruik:

•

Verpakking: 5 kg (± 1.500 m²)

•

Zaaiperiode meerjarig gebruik maart

•

Verpakking: 100 gr, 250 gr, 500 gr,

•

Zaaiadvies: 30 – 40 kg per ha

•
•

Voor meer informatie: www.gpseeds.nl

Zaaiadvies Veldbloemen:
Zaaiadvies met graszaad:

Verpakking: 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1
kg, 3 kg, 5 kg

•

1,5 gram / m²

15 – 25 kg per ha)

Zaaiperiode meerjarig gebruik maart
t/m september

•

1 kg, 3 kg, 5 kg

•

Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart
t/m mei

t/m september

maart t/m september
•

Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart
t/m mei

t/m mei
•

gebruik

gebruik

gebruik
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24 inheemse soorten kruiden en
bloemen

bloemen

kruiden en bloemen

Zaaiadvies Bijenmengsel:
1,5 gram / m²

•

Zaaiadvies met graszaad:

Velbloemen 1,0 gram / m²;

Bijenmengsel 1,0 gram / m²;

zwenkgrassen: 1,5 – 2,5 gram / m²)

zwenkgrassen: 1,5 – 2,5 gram / m²)

Voor meer informatie: www.gpseeds.nl

Voor meer informatie: www.gpseeds.nl

Biodiversiteitsmengsels
Kruidenmengsel
Verhogen biodiversiteit graslanden, bijdrage
aan diergezondheid, droogte tolerantie,
bodemvruchtbaarheid en opbrengst

•

Mengsel van 8 kruiden:
Chichorei, Esparcette, Smalle
weegbree, Kleine pimpernel,
Peterselie, Duizendblad,
Wondklaver en Karwij

•

Positieve bijdrage op
diergezondheid, droogte tolerantie,
bodemvruchtbaarheid en opbrengst

•

Verhoogt de biodiversiteit

•

Geschikt voor alle grondsoorten

•

Geschikt voor beweiden en maaien

•

Kruiden altijd mengen met graszaad

•

Advies is om rode- en/of witte klaver
aan mengsel toe te voegen

•

Zaaiperiode april t/m september

•

Verpakking: 5 kg

•

Zaaiadvies met graszaad: 4 - 8 kg
per ha

•

Zaaiadvies met graszaad en klaver:
4 - 6 kg per ha (plus 2 kg klaver)

Voor meer informatie: www.gpseeds.nl
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Productenoverzicht
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Versie : 0421

Beukenhof 8
8332 VA Steenwijk
tel: 0521 - 522378
E-mail: info@groeipartners.nl
www.groeipartners.nl

