
 

 

 

 

 

 

juli 2020            Biologische teelten 

Biologische groenbemesters en weidemengsels  

TerraLife Bio-Actief Groen Eko 

Zaaihoeveelheid: 25 kg/ha    

Zaaitijdstip:  15 juli tot 20 aug 

• Veel stikstofbinding, 70% vlinderbloemigen. 

• Snelle bodembedekking. 

• Heeft een onkruidonderdrukkend effect. 

• Past goed in bouwplannen met granen, maïs, 

cruciferen en bieten. 

 

 

TerraLife Solanum TR Eko   

Zaaihoeveelheid: 50 kg/ha    

Zaaitijdstip:  15 juli tot 20 aug 

• De componenten versterken elkaar zowel bovengronds als 

ondergronds. 

• Speciaal geschikt voor de teelt van aardappelen, maar ook 

voor graan of maïs.  

• Verbetert de structuur van de bodem.  

• Stikstofbindend, 65% vlinderbloemigen.  

 

20% Alexandrijnse klaver 

15% Perzische klaver 

20% Bastaard klaver 

15% Serradella 

15% Facelia 

15% Vlas 

15% Erwten 

15% Zomerwikken 

10% Lupine 

10% Alexandrijnse 

klaver 

5%   Bastaard klaver 

10% Serradella 

10% Japanse haver 

5%   Bladrammenas 

8%   Niger 

4%   Vlas 

5%   Tillage rammenas 

3%   Facelia 
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TerraLife Landsberger Gemenge Eko  

Zaaihoeveelheid: 50-70 kg/ha    

70 kg/ha bij voederwinning 

Zaaitijdstip:   tot eind september 

• Hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit 

en hoge voederwaarde. 

• Stikstofbinding door zowel Inkarnaatklaver als 

Wikke (50% vlinderbloemigen). 

• Kan ook als onderzaai in maïs worden 

toegepast (15-20kg/ha).  

• Betere verkruimeling van de bodem met meer 

regenwormen.  

 

 

 

 

 

TerraLife LeguFit Eko   

Zaaihoeveelheid: 30-40 kg/ha    

Zaaitijdstip:  15 juli tot 20 aug 

• Is vorstgevoelig en vriest gemakkelijk af. 

• Heeft een goede onkruidonderdrukking. 

• Verbetert de bodemstructuur door een goede 

doorworteling. 

• Bevat geen vlinderbloemigen en is daarom geschikt om 

voorafgaand aan de teelt van een vlinderbloemig 

gewas te telen.  

• Soortenrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Country Balance Eko Meerjarig grasmengsel voor melkvee   

Zaaihoeveelheid: 45-50 kg/ha  

• Snelle vestiging. 

• Hoge kroonroestresistentie. 

• Goede onkruidonderdrukking door standvastigheid. 

• Goed te combineren met rode of witte klaver.  

 

 

30% Inkarnaat klaver 

50% Italiaans raaigras 

20% Winterwikken 

60% Japanse haver 

12% Facelia 

7%   Niger 

15% Vlas 

6%   Tillage rammenas 

40%  Engels raaigras diploïd  

60%  Engels raaigras tetraploïd  
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BioMax    Biologisch graslandmengsel om te beweiden en maaien.    

Zaaihoeveelheid: 45-50 kg/ha 

• Hoge opbrengst per hectare. 

• Goed geschikt voor beweiden en maaien. 

• Standvastig grasmengsel. 

• Goed op te mengen met bij te leveren witte en/of rode klaver. 

• Door tetraploïde rassen extra smakelijk. 

 

Japanse haver Exito EKO    

Zaaihoeveelheid: 70-100 kg/ha 

Zaaitijdstip:  april t/m september  

• Natuurlijke afbraak van wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) en Meloidogyne 

hapla. 

• Snelle grondbedekking en wortelontwikkeling, daarnaast produceert Exito een grote 

hoeveelheid droge stof.  

• Gevoeliger voor vorst dan andere graansoorten.  

 

Italiaans raaigras EKO     

Zaaihoeveelheid: 35-40 kg/ha  hoofdgewas 

20-25 kg/ha  vanggewas onder hoofdgewas  

• Eenjarig grasland. 

• Hoge opbrengst. 

• Snelle groei.  

 

Rode klaver EKO   Maaien/beweiden     

Zaaihoeveelheid: 25 kg/ha  hoofdteelt       

2-8 kg/ha  (gras)mengsel  

• Gevoelig voor berijden.  

• Relatief hoog groeipunt. 

• Penwortel, wortelt dieper.  

 

Witte klaver EKO  Beweiden/maaien    

Zaaihoeveelheid: 12-15 kg/ha hoofdgewas  

   2-6 kg/ha  (gras)mengsel 

• Relatief laag groeipunt.  

• Kan sterk gaan overheersen.  

 

 

 

 

 

 

70% Engels raaigras diploïd 

30% Engels raaigras tetraploïd 
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Rietzwenk EKO       

Zaaihoeveelheid: 30-40 kg/ha hoofdgewas  

   15-20 kg/ha vanggewas  

• Langzame voorjaarsontwikkeling. 

• Goede N- en P-efficiëntie.  

• Diepe beworteling.  

 

Verder zijn bij ons ook losse EKO-componenten beschikbaar, zoals: 

- Beemdlangbloem 

- Luzerne  

- Timothee 

- Incarnaat klaver 

- Alexandrijnse klaver 

- Haver  

- Japanse Haver  

- Zomerwikke 

- Winterwikke  

- Facelia  

- Bladrammenas 

- Gele mosterd  

 

Alle genoemde groenbemesters en weidemengsels voldoen aan de eisen van de SKAL. 

 

Marijn Nap 

Teeltadviseur 

akkerbouw/veehouderij 

Jelle Gerstel 

Teeltadviseur  

tuinbouw/fruit 

Nick van den Berkmortel 

Teeltadviseur  

akkerbouw/groenten 

   
Mobiel: 06-5175 4713 
E-mail: marijn.nap@vlamings.nl 
 

Mobiel: 06-5399 0821 
E-mail: jelle.gerstel@vlamings.nl 
 

Mobiel: 06-5340 2997 
E-mail: nick.van.den.berkmortel                          
@vlamings.nl 
 

 
 

 

tel:06-5175%204713
mailto:marijn.nap@vlamings.nl
tel:06-5399%200821
mailto:jelle.gerstel@vlamings.nl
tel:06-5175%204713
mailto:nick.van.den.berkmortel@vlamings.nl
mailto:nick.van.den.berkmortel@vlamings.nl

