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TopDairyMix High Sugar 
Extra melk van het lekkerste toetjes 
 Breedbladig en erg gezond gewas 
 Bevat 30% meer suikers 
 Zeer smakelijk 
 Betere eiwitbenutting 
 Uitstekend verteerbaar 
 Hoog melkdrijvend 

 

TopDairyMix Melk 
Topmengsel voor maaien en beweiden 
 Sterke en gesloten zode met 

herstellend vermogen 
 Smakelijk 
 Goede verteerbaarheid 

 

TopDairyMix NDF Maaien 
Maaien van extensieve percelen 
 Structuurrijk 
 Goed te combineren met rode klaver 
 Goede beworteling en benutting 
 Ideaal voor droogtegevoelige percelen 

 

TopDairyMix Melk4U 
Goede eerste snede is goud waard 
 Goede opbrengst 1ste snede door het 

ras Explosion (=112) 
 Goede verteerbaarheid 
 Gecoate Timothee voor optimale 

kieming en opkomst 
 Timothee levert extra smakelijk 

voorjaarsgras 
 

MegaSeeds Productie 
Voor zowel herinzaai als doorzaaien 
 Uitstekende opbrengst 
 Goede ziekteresistentie 
 Geschikt voor zowel maaien als 

beweiden 
 

MegaSeeds BG3 
100% diploïde rassen 
 Sterke zode met goed 

herstelvermogen na schade 
 Breed inzetbaar, ook geschikt voor 

doorzaaien 
 Ook leverbaar: BG4, BG5 en BG11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graszaden - Alles draait om wat ze vreet 
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Klavers, een welkome stikstofbron 
Klavers kunnen tot wel 75kg stikstof per 
jaar vastleggen voor eigen groei, maar ook 
de grasplanten die dichtbij staan profiteren 
van deze stikstoffen. 
 
Rode klaver 
 Geschikt voor maaipercelen 
 Veel massa in de zomerperiode 
 Stoelt niet uit 

 
Witte klaver 
 Geschikt voor weidepercelen 
 Zeer smakelijk voor de koe 
 Stoelt meer uit 

MegaSeeds Kruiden 
MegaSeeds kruiden toevoegen aan de 
grasmat heeft een positieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van ruw eiwit en de 
diergezondheid. Daarnaast dragen kruiden 
bij aan de ontwikkeling van drachtplanten 
voor bijen, vlinders en hommels. 
 
Samenstelling 
Smalle weegbree, Cichorei, Esparcette, 
Karwij, Wilde peen, Peterselie, Duizendblad, 
Kleine pimpernel, Witte klaver 

Bek 
• Herkauwen 
• Smakelijkheid 

Alles draait om wat ze vreet 
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TopDairyMix High Sugar +++++ ++++ +++++ +++ 
TopDairyMix Melk 4U ++++ +++ ++++ +++ 
TopDairyMix Melk +++ ++++ ++++ ++++ 
TopDairyMix NDF Maaien ++ + ++ ++++ 
MegaSeeds Productie +++ +++ +++ +++ 
MegaSeeds BG3 ++ +++ +++ ++++ 

Penswerking koe 
De verteerbaarheid van de 
celwanden heeft grote 
invloed op de benutting van 
de potentiële voederwaarde. 
Met een optimale NDF-
verteerbaarheid is het voer 
eerder door de pens, 
waardoor het ruimte maakt 
voor nieuw voer. 

Pens 
• NDF-vert. 
• Energie 
• Structuur 

Uier 
• Melkeiwit 
• Melkproductie 


