TECHNISCHE FICHE
VOOR NEDERLAND

Weidemengsel:

Eigenschappen


mengeling van zeer smakelijke grassoorten voor uw huisdieren: paarden, schapen, ezels, geiten, kippen…



hoog percentage Engels raaigras (70 %) zorgt voor een snelle kieming, zodat het gazon snel dichtgroeit
en onkruiden weinig kans krijgen



verschillende soorten Engels raaigras voor een constante groei jaarrond, je kan zelf bepalen wanneer je
wil laten begrazen of maaien (voor hooi, voordroog of om in te kuilen)



tetraploïde rassen zijn tijdens de zomerperiode iets smakelijker (meer vocht en suikers)



diploïde rassen zijn beter om te hooien en geven een goede onkruidonderdrukking



13 % timothee (= lammerstaart) en 14 % beemdlangbloem, smakelijke grassoorten die het goed
verdragen gemaaid te worden



met 3 % veldbeemdgras voor een goede betredingstolerantie



geschikt voor alle grondsoorten, ook op drogere zandgronden en zeer natte gronden



indien gepast bemest behoudt dit gazon zijn diepgroene kleur zowel in de zomer als in de winter



ook geschikt om kale plekken mee door te zaaien in bestaande weiden

Verpakking
zakken van 15 kg – 42 zakken/euro pallet (= 630 kg)
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DCM PRATERIO®

Samenstelling
DCM PRATERIO

®

45 %

Lolium perenne diploïd - Engels raaigras

25 %

Lolium perenne tetraploïd - Engels raaigras

13 %

Phleum pratense - Timothee

14 %

Festuca pratensis - Beemdlangbloem

3%

Poa pratensis - Veldbeemdgras

Tips


Geef na ieder weideseizoen een lichte bemesting, zodat ook harde grassoorten blijven bestaan.



De weide eenmaal per jaar maaien, bij voorkeur bij droog weer, zorgt ervoor dat de harde grassoorten
zich kunnen handhaven en houdt mestplaatsen en worminfecties binnen de perken.



Dieren zullen mestplaatsen mijden om te gaan grazen. Hierdoor kan het gras op deze plaatsen hoog
opschieten. Door de harde toppen uit dit gras te maaien, zullen de dieren deze plaatsen opnieuw
begrazen.



Bekalk uw weide 1 maal per jaar met DCM Groen-Kalk (1 - 1,5 kg/10 m²) om de natuurlijke verzuring
tegen te gaan. Vergeet ook niet jaarlijks uw weide te beluchten.

®

