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Grasland onderhouden en vernieuwen verdient 
uw aandacht. Wij kunnen dit voor u verzorgen! 
Ook verhuren wij diverse machines waarmee u 
zelf aan de slag kunt gaan.

  OOK VERHUUR VAN:
 · Doorzaaimachine (8 meter breed)
 · Diverse grondfrezen
 · Diverse cultivators
 · Woeler met aandrukrol
 · Rotorkopeg
 · Vlakraam
 · Kilverbak (3 tot 5 meter breed)
 · Weide sleep (8 meter breed)
 · Weilandbloter
 · Landbouwwagens
 · Kuilverdeler
 · Trilplaat (3,5 ton)
 · Kieper (16 ton)
 · Landrol (120 cm Ø)
 · Mestverspreider

OOK VOOR
RONDE BALEN 
PERSEN KUNT 

U BIJ ONS 
TERECHT!

Dit jaar hebben wij ons (verhuur) machinepark 

uitgebreid met een machine, waarmee u zelf 

aan de slag kunt gaan. Het betreft een Zocon 

machine met een werkbreedte van 8 meter 

breed, waarmee u grasland kunt slepen, 

verticuteren en tegelijkertijd doorzaaien! Dit 

kunnen wij ook voor u verzorgen vanaf €35- per 

ha. excl. graszaad. (meer informatie op de andere zijde)
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Grasland verticuteren en doorzaaien:
Al vanaf €35,- per ha. (exclusief graszaad)

NIEUW
DOORZAAIMACHINE

8 meter breed
ook voor verhuur

v.a. €25,- per ha.

“Zorg in elk geval voor een jonge grasmat met goede 
grassen en weinig onkruiden.” Volgens Barenbrug 
levert goed grasland 2.484 kVEM/ha. meer op dan 
slecht grasland. (bron: Barenbrug)

Een aanbeveling waard is het bewerken van uw percelen met 
een wiedeg. Veel onkruiden worden dan op een snelle en 
goedkope manier verwijderd. Ook kunt u met een zaaimachine 
op deze wiedeg, graszaad bijzaaien en inwerken. Op deze manier 
houdt u de zode jong en fris en profiteert u van de nieuwste 
grasrassen in uw zode. (bron: Eurograss)

Met een wiedeg 95% van de slechte grassen en onkruiden be-
strijden? Door op het juiste moment ondiep wortelend onkruid, 
zoals muur, straatgras en ruwbeemd los te trekken, neemt het 
percentage goede grassen toe. Het is zeer efficiënt om voor of 
tijdens het wiedeggen 10 kg/ha zaaizaad toe te voegen, zodat 
open plekken weer dichtgroeien. (bron: Barenbrug)

Bij de Landwirtschaftskammer Niedersachsen is acht 
jaar lang onderzocht wat het effect is van overzaaien 
op de opbrengst en kwaliteit van gras. Hier kwam 
uit dat jaarlijks overzaaien van grasland gemiddeld 
10% tot 15% meer gras oplevert en een 5% hogere 
voederkwaliteit. Voor een gemiddeld veehouderijbedrijf 
in Noord-Duitsland betekent dit een extra financiële 
opbrengst van €300,- tot €350,- per ha. Met aftrek van 
€75,- tot €100,- per ha. aan kosten (machine, arbeid en 
10-15 kg. zaad) blijft er een nettowinst over van €200,- 
tot €275,- per ha. (bron: Eurograss)


