Voordelen
Saladebuﬀetten zijn samengesteld tot 19 soorten

Hoe te gebruiken

grassen, klavers en kruiden. Diep wortelende
planten in de Pure Graze Saladebuﬀetten zorgen

De Saladebuﬀetten realiseren deze hoge productie

voor een goede droogteresistentie, hebben een

zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het

bodem verbeterende werking en verhogen het

gebruik van kunstmest wordt afgeraden,

organische stofgehalte in de bodem.

want hierdoor zullen kruiden juist verdwijnen. Om
de grote plantenvariatie in stand te houden, is het

Hierdoor neemt het waterbergend vermogen toe

goed ze minimaal eens per 3 jaar door te zaaien

en wordt de voedingstoestand verbetert. De

met Saladebuﬀet Doorzaai.

mengsels hebben een lang groeiseizoen; ze starten
vroeg in het voorjaar en groeien lang door in het
najaar. Ze hebben geen zomerdip in de productie
zoals mengsels met monoculturen. Bij de steeds
warmere zomers biedt dat een uitkomst.
Door de rijke variatie aan planten neemt de
complexiteit en de vitaliteit van het bodemleven
toe. De planten zijn speciaal geselecteerd op

Alle Saladebuﬀetten verhogen de biodiversiteit in uw

productie, vitamine- en mineraleninhoud en

Door gerichte ras keuze produceren de Pure Graze

medische eigenschappen, om u zo in staat te

Saladebuﬀetten beter dan traditionele mengsels.

stellen uw vee gezond te laten weiden. De werking

Saladebuﬀetten hebben een hogere productie van

varieert van eetlustopwekkend, tegengaan van

31% tot 47% in vergelijk met Engels Raaigras mèt

oplopen en interne parasieten tot een zuiverende

kunstmest.

werking van lever, nieren, bloed èn een goede
werking op het humeur!

grasland. Denk aan bijen, vlinders, insecten en

Productie

Tel uit je winst!

weidevogels. Daardoor is het gebruik van
Saladebuﬀetten een goede eerste stap naar
Natuur-inclusieve Landbouw.

Ons assortiment
De Saladebuﬀetten zijn geschikt voor zowel klei-, veen- en zandgronden. De samenstellingen en het zaai advies
zijn daar zorgvuldig op afgestemd. Ook is er een Bio variant verkrijgbaar. Alle mengsels zijn geschikt om te maaien
en om te weiden.

Voor u als veehouder zijn de voordelen
voornamelijk terug te zien in de cijfers; besparing
van vaste kosten als kunstmest, krachtvoer en
veeartskosten.

Naam

Samenstelling (GR/KL/KR)

Zaai-advies (kg/ha)

Saladebuﬀet Basis

78% / 11% / 11%

35,72 kg

Saladebuﬀet Zand

68% / 17% / 15%

38,72 kg

Saladebuﬀet Klei

66% / 19% / 15%

37,70 kg

Saladebuﬀet Kruidenrijk

50% / 26% / 24%

42,54 kg

Saladebuﬀet Doorzaai

0% / 39,5% / 60,5%

9,80 kg

Saladebuﬀet BIO

70% / 15% / 15%

40,00 kg

Al onze mengsels zijn NAK gecertiﬁceerd, Saladebuﬀet BIO is SKAL gecertiﬁceerd.
Kijk voor meer informatie over de soorten en de samenstellingen van de Saladebuﬀetten op de website.

www.puregraze.com

Onze service geldt altijd
Of u in een oriënterende fase zit of al ervaring
heeft met het gebruik van Saladebuﬀetten; u bent
en blijft welkom met al uw vragen. Onze visie en
service reiken verder dan alleen de aankoop. Zelf
zijn wij overtuigd van de positieve resultaten met
kruidenrijk grasland; wij helpen u graag op weg!

Open dagen en cursussen
Twijfelt u nog, maar bent u wel geïnteresseerd?
Kom dan vrijblijvend een kijkje nemen op een van
onze open dagen. Ook worden er webinars
georganiseerd. Op de website van Pure Graze

  

 

vindt u diverse online cursussen betreﬀende;
beweiding, Natuur-inclusive Landbouw en
kruidenrijkgrasland.
Kijk voor meer informatie of een locatie bij
u in de buurt op onze website.

Pure Graze Nederland (Hoofdkantoor)
Beerzerweg 1F
7692 PB Mariënberg
Telefoon: +31 (0)5 46 - 62 40 05
WhatsApp: +31 (0)6 53 31 04 21
E-mail: info@puregraze.com
Pure Graze Vlaanderen
Goorstraat 35
2479 Retie

Pure Graze Deutschland
Dorfplatz 19
39264 Strinum

Telefoon: +32 496 61 69 55
WhatsApp: +32 496 61 69 55
E-mail: vlaanderen@puregraze.com

Telefoon: +49 17 33 26 69 19
WhatsApp: +49 17 33 26 69 19
E-mail: deutschland@puregraze.com

Gezonde dieren en een gezonde

Pure Graze Saladebuﬀetten zijn hoog productieve

bodem vormen de basis op elk

kruidenrijke graslandmengsels die de kwaliteit

veebedrijf.

bewuste veehouder in staat stellen tegemoet te
komen aan de behoefte aan de bodem en zijn vee.

