
TOPGRASS
              Grasmengsels



TOPGRASS GRASMENGELS
Het juiste grasmengsel kiezen voor uw bedrijf is essentieel als u meer melk uit eigen 
ruwvoer wilt produceren. Des te prettiger is het, dat het nieuwe Topgrass assortiment 
van ForFarmers die keuze nu gemakkelijker maakt dan ooit. Slechts vijf mengsels voor 
elke behoefte en elke bedrijfssituatie.

✓ Nu met voederwaardekenmerken MELK en WDE
✓ Samengesteld op basis van een door ForFarmers ontwikkelde unieke smaakindex
✓ Landbouwkundig de top van de rassenlijst
✓ Eenvoudige mengselkeuze voor elke bedrijfssituatie en doel
✓ Een volgende stap naar meer ruwvoer van eigen land
✓ Meer rendement uit ruwvoer van eigen land

GRASMENGSELKEUZE O.B.V. VOEDERWAARDE

Voor energie >> MELK 
(meer energie per kg droge stof gras)
Meer Energie voor Lacterende Koeien
MELK is een betere maatstaf dan VEM:
• Onderscheid eiwit en energie >> voorkomt eiwitverspilling
• Onderscheid pens- en darmvertering >> verhoogt benutting van energie

Voor eiwit >> WDE 
(meer benutbaar eiwit per ha)
Werkelijk Darm Eiwit
WDE is een betere maatstaf dan DVE:
• Verteringssnelheid in de pens direct gemeten >> verhoogt benutting van eiwit

Smaakindex 
De smaak van gras is essentieel voor een maximale grasopname,de smaakindex is 
gebaseerd op:
• Een Kroonroestresistentie van minimaal 8+
• NDF-verteerbaarheid (hogere NDF-verteerbaarheid betekent hogere ds-opname)
• Suikergehalte (hoog suiker = voorkeur bij keuze door de dieren)



WEIDEN EN MAAIEN

WEIDEN EN MAAIEN

10%

30% 60%

Engels diploïd

Engels tetraploïd 

Timothee

WDE MELK Smaak

100 101 106

WDE MELK Smaak

99 101 106

85%

15%

Engels diploïd

Timothee

Za
ai

ad
vi

es
: 4

0 
- 

50
 k

g 
/ h

a
Za

ai
ad

vi
es

: 4
0 

- 
50

 k
g 

/ h
a

Samenstelling:

Samenstelling:

FEED2MILK 
Voederwaarde: 

FEED2MILK 
Voederwaarde: 

Topgrass Smakelijk

Topgrass Robuust

✓ Weiden op goede vochthoudende grond
✓ Hoge grasopname door maximale Smaakindex
✓ Maximale melkproductie per kg drogestofopname
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Topgrass M€LK

✓ Maximale voederwaarde (MELK) per kg drogestof
✓ Voor langjarig maaien
✓ Maximaal melken uit gras

✓ Weiden op droogtegevoelige grond
✓ Hoge grasopname door maximale score Smaakindex
✓ Zeer standvastig



MAAIEN

DOORZAAIEN
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Topgrass €iwit Power

Topgrass Doorzaai

✓ Maximale eiwitopbrengst (WDE) per hectare
✓ Uitstekend mengsel om eventueel te combineren   
 met vlinderbloemigen (bijv. klavers)
✓ Ideaal voor zomerstalvoedering

✓ Samengesteld met de toprassen van de rassenlijst
✓ Snel kiemende tetra’s
✓ Hoge score op vroege beginontwikkeling

FEED2MILK 
Voederwaarde: 

Topgrass
Smakelijk Robuust M€LK €iwit Power Doorzaai

Weiden •••• •••• ••• •• ••
Opbrengst ••• •• •••• ••• ••
Droogtetolerantie ••• •••• ••• •• ••
Voorjaarsontwikkeling ••• •• ••• ••• ••••
Standvastigheid ••• •••• ••• ••• ••
MELK ••• ••• •••• ••• ••••
WDE ••• •• ••• •••• •••
Smaak •••• •••• •••• •••• ••••



KLAVERS
GRASKLAVER, VERHOOGT STIKSTOFEFFICIËNTIE OP BEDRIJFSNIVEAU

✓ Witte klaver kan wel tot 150 kg stikstof per ha binden, rode klaver tot wel 300 kg  
 stikstof per ha
✓ Klaver draagt hierdoor bij aan de eiwitvoorziening van het vee, zonder extra input  
 van stikstofmeststoffen
✓ De verteerbaarheid en de voederwaarde van klaver liggen hoger dan die van gras
✓ Verteerbaarheid van grasklaver neemt minder snel af dan van een puur   
 grasmengsel naarmate deze ouder wordt’ of later in het seizoen (3de en 4de snede)

Klaver kan een uitstekende oplossing zijn om te komen tot een nog betere 
grasproductie op uw bedrijf. Percelen met klaver behoeven namelijk alleen een 
voorjaarsbemesting met drijfmest, dit betekent dat u op percelen die dat nodig 
hebben meer stikstof kunt strooien met een hogere opbrengst en meer Ruw 
Eiwit als resultaat. Het advies is om 5 - 8 kg rode klaver te zaaien bij inzaaien van 
maaimengsels en 2 - 4 kg witte klaver bij inzaai van weidemengsels.



www.forfarmers.nl

 
Vragen? 
Neem contact op met uw accountmanager, specialist, dealer of met onze  
klantenservice: herkauwers@forfarmers.eu • T +31 (0)88 024 80 10

Ga voor meer informatie naar:

Meer melk uit ruwvoer

Meer Melk uit ruwvoer, dat is de Terra+ aanpak van ForFarmers. Ruwvoer telen door 
de ogen van de koe. ForFarmers is als geen ander in staat juist die kwaliteit ruwvoer 
te produceren die uitstekend aansluit bij de behoefte van de koe. Door de juiste 
teeltadviezen wordt er naast een maximale kwaliteit ook een maximale hoeveelheid 
ruwvoer gewonnen, adviezen gebaseerd op onafhankelijk onderzoek dat ForFarmers 
door Wageningen UR laat uitvoeren. Specialisten op het gebied van rantsoenen die 
afstemmen met teeltspecialisten om te komen tot de juiste keuzes in de ruwvoerteelt.




