
  N I E U W S B R I E F  

DE SAMENWERKING….  De Samenwerking BV 

ASSORTIMENT ZADEN 

   Topline Weide 4    Private Label De Samenwerking BV: 

 Zeer smakelijk. 

 Top opbrengst. 

 Lange levensduur. 

 Hoge roestresistentie. 

 Goede standvastigheid. 

 Voor maaien en weiden. 

 De beste rassen in een mengsel. 

Samenstelling: 40% Engels raaigras lt dipl.  

   50% Engels raaigras mt dipl.  

   10% Timothee  



DOORZAAI 

FIELD STAR BG 3 FIELD STAR WEIDEGRAS 3 TETRA 

Field Star Weidegras 3 Tetra bestaat voor 100% uit tetraploïde Engels 

raaigras soorten. Dit mengsel is geschikt voor maaien en beweiden, en zeer 

geschikt voor doorzaaien. Field Star Weidegras 3 Tetra heeft een hoge 

kroonroestresistentie; de rassen Meltador en Mercedes scoren hierop zeer 

goed op de nationale Duitse lijst. Beide rassen hebben een “Mohr 

Anerkennung” waardoor ze ook geschikt zijn voor inzaai op veengronden. 

Eigenschappen 

• 100% Tetraploïde rassen 

• Smakelijk en vitaal gras 

• Voor maaien, beweiden en doorzaaien 

• Goede roestresistentie 

• Hoge scores op Duitse lijst 

Samenstelling 

50% Engels raaigras laat tetra. Meltador 

50% Engels raaigras middentijds tetra. Mercedes 

FIELD STAR BG 5 

Field Star BG 3 bestaat voor 100% uit Engels raaigras. 

Het graszaadmengsel bestaat volledig uit grasrassen van de Rassenlijst. 

Field Star BG 3 is zowel geschikt voor beweiden als percelen die veel 

gemaaid worden. Het is standvastig en geeft snel een dichte zode. Naast 

een hoge opbrengst heeft dit mengsel ook een hoge voederwaarde. Field 

Star BG 3 is zeer geschikt voor het doorzaaien van bestaande percelen. 

Eigenschappen 

• Rassenlijstmengsel 

• Voor maaien en intensief beweiden 

• Goede productie en lange levensduur 

• Te gebruiken op vrijwel alle gronden 

• Goede roestresistentie en daardoor smakelijk 

Samenstelling 

10% Engels raaigras laat dipl. Maiko 

5% Engels raaigras laat dipl. Bovini 

35% Engels raaigras laat dipl. Humbi 1 

10% Engels raaigras middentijds dipl. Trenio 

Field Star BG 5 bestaat uit Engels raaigras, timothee, Beemdlang-bloem, 

veldbeemdgras, witte cultuur- en weideklaver. De rassen staan beschreven 

in de Rassenlijst. Het BG mengsel is breed inzetbaar voor het beweiden van 

percelen. Ook onder minder gunstige groeiomstandigheden blijft Field Star 

BG 5 productief. Witte klaver is een belangrijk component van het mengsel. 

Deze klaver bindt stikstof en geeft het gewas smaak. 

Samenstelling 

8% Engels raaigras laat dipl. Maiko 

8% Engels raaigras laat dipl. Bovini 

17% Engels raaigras laat dipl. Humbi 1 

10% Engels raaigras middentijds dipl. Trenio 

13% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal 

14% Timothee Classic/Erecta 

14% Beemdlandbloem Merifest 

3% Veldbeemdgras Miracle 

3% Witte weideklaver Rivendel 

10% Witte cultuurklaver Riesling/Merwi 

Eigenschappen 

• Rassenlijstmengsel 

• Voor beweiden 

• Veelzijdige samenstelling 

 

• Goede productie en lange 

   levensduur 

• Breed inzetbaar  

Field Star BG 11 heeft een veelzijdige samenstelling. 

Het Rassenlijstmengsel bestaat uit Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem 

en veldbeemdgras. Een goede productie en een lange levensduur zijn 

kenmerkend voor Field Star BG 11. Ook onder minder goede 

groeiomstandigheden presteert het BG mengsel goed. Vooral op veengrond en 

zware kleigrond komt Field Star BG 11 goed tot zijn recht. Het mengsel is breed 

inzetbaar voor zowel maaien als beweiden. 

Eigenschappen 

• Rassenlijstmengsel 

• Voor maaien en beweiden 

• Veelzijdige samenstelling 

• Goede productie en lange levensduur 

• Te gebruiken op moeilijke gronden 

Samenstelling 

8% Engels raaigras laat dipl. Maiko 

8% Engels raaigras laat dipl. Bovini 

20% Engels raaigras laat dipl. Humbi 1 

10% Engels raaigras middentijds dipl. Trenio 

23% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal 

14% Timothee Classic/Erecta 

14% Beemdlandbloem Merifest 

3% Veldbeemdgras Miracle 

FIELD STAR BG 11 



> 15-20% open zode. 

> Minder dan 80% goede grassen. 

Field Star Weidegras 3 TETRA (100% tetraploid Engels 

raaigras) is hét mengsel voor doorzaai van grasland. Het 

vitale tetraploide gras vestigt zich snel tussen de oude 

grassen. Ook Field Star Productie (70% tetraploid Engels 

+ 30% diploid Engels) is uiterst geschikt voor doorzaai. 

Voor het doorzaaien heeft De Samenwerking BV de 

beschikking over een Vredo doorzaaimachine met het 

Dubbele Schijven-Systeem. Alleen dit systeem legt het 

zaad netjes af in een kleine snede, met een zaai-afstand 

van 7,5cm, en zorgt voor een snelle kieming en worteling 

van het graszaad. Tevens kunnen wij hiermee klaver 

doorzaaien in bestaande zode. De zaaddosering is 

traploos instelbaar van 2 tot 75 kg per hectare. 

KWALITEIT, CAPACITEIT en RESULTAAT. 

FIELD STAR ROTATIE FIELD STAR WEIDEMENGSEL      

De samenstelling en eigenschappen van EKO Field Star Weidemengsel (met 

rode klaver) komen veel overeen met het standaard biologische 

weidemengsel. Het verschil is de toevoeging van EKO rode klaver. Deze 

aanvulling levert een hogere opbrengst van de droge stof. 

Eigenschappen 

• Hogere droge stof opbrengst door rode klaver 

• 100% biologisch 

• Goede roestresistentie 

• Goed verteerbaar en smakelijk 

• Te gebruiken op vrijwel alle gronden 

Samenstelling 

55% EKO Engels raaigras laat tetra. Polim 

15% EKO Engels raaigras middentijds dipl. Option 

10% EKO Rode klaver Lucrum 

Field Star Rotatie geeft in een korte periode een hoge opbrengst. Dit 

mengsel gaat gemakkelijk twee jaar mee en geeft een hogere opbrengst 

dan een standaard weidemengsel. Field Star rotatie is zeer geschikt om te 

maaien en licht te beweiden. Als meerwaarde voldoet dit mengsel ook aan 

de verplichting als vanggewas na de maïsteelt. 

Eigenschappen 

• Goedkoop weidemengsel 

• Hoge opbrengst gedurende twee jaar 

• Smakelijk gras 

• Voor maaien en licht beweiden 

• In te zaaien als vanggewas na de maïsteelt 

Samenstelling 

50% Italiaans raaigras tetra. Meroa 

30% Italiaans raaigras dipl. Jolly 

20% Engels raaigras middentijds tetra. Mercedes 

NA DE MAIS 

 

(HER) INZAAI GRASLAND 
> Meer dan 40% open zode. 
> Minder dan 60 % goede grassen. 
   ( of 50% slecht en 20% kweek ) 

Het najaar is de beste periode om grasland te vernieuwen. 
De bodemtemperatuur is vaak hoger en de onkruiddruk is 
lager tov voorjaar. Aandachtspunt bij graslandvernieuwing 
is de gesteldheid van de pH. Bekalk tijdig! 

Voor de meest actuele wet– en regelgeving mbt grasland 
vernietigen verwijzen wij u naar de website van RVO. 

De Samenwerking BV werkt met een pneumatische zaai-
machine van 3m1 breed opgebouwd op een rotorkopeg 
om een egaal zaaibed te verkrijgen. Uniek zijn de 64 
uitlopen en de dubbele aandrukringen. De grond 
aangedrukt met een verkruimelrol. 

DOORZAAIEN GRASLAND 



Field Star Maaien is speciaal ontwikkeld voor een optimaal rendementvan 

een maaiperceel. De veehouder is zeker van een maximale vroege eerste 

snede gras door de toevoeging van festulolium. De toegepaste festulolium 

soorten zijn van de nieuwste generatiekruisingen tussen raaigrassen en 

festuca’s. Belangrijke eigenschappen van festulolium zijn de snelle 

voorjaarsgroei, goede standvastigheid en structuurwaarde. Hierdoor is de 

opbrengstpiek van Field Star Maaien in het voorjaar en niet – zoals vele 

andere grasmengsels - in de nazomer. Extra droge stof opbrengst in het 

voorjaar betekent een extra hoog rendement van het maaiperceel. 

Eigenschappen 

• Hoge maaiopbrengst 

• Opbrengstpiek in voorjaar 

• Vroege, maximale eerste snede 

• Hoge roestresistentie, structuurwaarde en standvastigheid 

• Snel herstel na zware snede 

Samenstelling 

20% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal 

15% Engels raaigras middentijds dipl. Abosan 

20% Engels raaigras laat tetra. Meltador 

10% Engels raaigras laat tetra. Rivaldo 

5% Engels raaigras middentijds tetra. Trivos 

30% Festulolium Hykor/Felina 

DOORZAAI 

FIELD STAR PRODUCTIE FIELD STAR SMAKELIJK 

Field Star Productie is toegespitst op de smakelijke eigenschappen van het 

gras. Het mengsel is het hele jaar door bijzonder smakelijk en goed 

verteerbaar. Field Star Productie heeft een voortreffelijke roestresistentie 

waardoor melkkoeien er meer van opnemen, dus een hogere opname van 

droge stof. Het mengsel heeft een goede productie, lange levensduur en is 

op vrijwel alle gronden te gebruiken. Field Star Productie is zeer standvastig 

en geeft een dichte zode. Voor 70% bestaat het mengsel uit tetraploïde 

grassoorten. Hierdoor is het mengsel minder gevoelig voor ziekten. 

Samenstelling 

15% Engels raaigras laat tetra. Meltador 

20% Engels raaigras laat tetra. Rivaldo 

10% Engels raaigras middentijds tetra. Trivos 

25% Engels raaigras middentijds tetra. Melverde/Mercedes 

10% Engels raaigras middentijds dipl. Abosan 

20% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal 

Field Star Smakelijk bestaat uit verschillende soorten Engels raaigras en timothee. 

Deze wintervaste timothee heeft meteen een vroege eerste snede voor een hoge 

opbrengst. Het mengsel heeft een goede roestresistentie waardoor melkkoeien er 

meer van opnemen. Het productieve graszaadmengsel is zeer smakelijk en 

structuurrijk. De voederwaarde is hoog en van goede kwaliteit. Field Star 

Smakelijk is te gebruiken op vrijwel alle gronden. Het is zeer standvastig, geeft een 

dichte zode en is minder gevoelig voor ziekten door de tetraploïde grasrassen. 

Samenstelling 

15% Engels raaigras laat tetra. Meltador 

15% Engels raaigras laat tetra. Rivaldo 

10% Engels raaigras middentijds tetra. Trivos 

15% Engels raaigras middentijds tetra. Melverde/Mercedes 

10% Engels raaigras laat dipl. Maiko 

5% Engels raaigras laat dipl. Bovini 

15% Engels raaigras laat dipl. Humbi 1 

15% Timothee Classic/Erecta 

FIELD STAR MAAIEN FIELD STAR STRUCTUUR 

Eigenschappen 

• Smakelijk grasmengsel 

• Voortreffelijke     

  Roestresistentie 

• Minder gevoelig voor ziekten 

 

• Goede verteerbaarheid 

• Goede productie en lange 

   levensduur 

Eigenschappen 

• Smakelijk en structuurrijk 

   mengsel 

• Hoge opbrengst 

• Te gebruiken op alle gronden 

 

• Hoge voederwaarde 

• Standvastige en dichte zode 

Field Star Structuur levert hoogwaardig gras met smaak en structuur. Dit 

mengsel past goed in een maairegime. Het heeft een vroege eerste snede 

voor een hoge opbrengst. Een veelvoorkomend probleem is het hebben van 

onvoldoende structuur in de graskuil, waardoor het risico op pensverzuring 

bij koeien ontstaat. Door het rantsoen aan te vullen met structuur wordt de 

herkauwactiviteit van de koe gestimuleerd en bevorderd. De koe maakt 

meer speeksel aan wat ten goede komt van de balans in de pens. Voor de 

hand liggend is om de structuur uit het eigen ruwvoer te halen. Field Star 

Structuur heeft een hoog rendement en is voedingsrijk. Het mengsel kan 

ook worden gebruikt op (zware) kleigronden. 

Eigenschappen 

• Smakelijk en structuurrijk grasmengsel 

• Hoge opbrengst 

• Voorkomt pensverzuring 

• Goede verteerbaarheid 

• Geschikt voor (zware) kleigronden 

Samenstelling 

30% Engels raaigras middentijds tetra. Melverde/Mercedes 

15% Engels raaigras middentijds dipl. Trenio 

15% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal 

20% Festulolium Hykor/Felina 

20% Rietzwenkgras Tuscany 



Horse Star Kruidenmengsel is een veelzijdig kruidenmengsel dat de 

smakelijkheid en de gezondheidswaarde van de grasmat sterk verbetert. De 

unieke samenstelling van kruiden bevordert de weerstand en vitaliteit van 

aarden. Tevens heeft dit mengsel een positieve invloed op de darmflora van 

paarden. De kruiden zijn bedoeld als bijmenging van graszaad. 

Samenstelling 

8% Walstro 8% Wilde Peen 

3% Gewone Pastinaak 11% Gewone Duizendblad 

13% Peterselie 12% Cichorei 

13% Smalle Weegbree 14% Venkel 

18% Karwij 

BIODIVERSITEITS MENGSELS 

 De Samenwerking BV kun u voorzien van diverse soorten: 
 
> Gras-kruiden mengsels. 
> Klavermixen. 
> Kruiden. 
 
Neem contact op voor de mogellijkheden en de verschillende mensgels. 

 HORSE STAR KRUIDENMENGSEL 

Klavers; 

Klavers zijn zeer geschikt voor doorzaai en het mengen 
met graszaad. Klaver voorziet in de eigen stikstof-
behoefte, zorgt voor sikstofvastlegging in de bodem en 
wortelt diep. Informeer naar de mogelijkheden van de 
verschillende soorten klavers. 

Klavers zijn tot halfweg september te zaaien ! 



70% winterrogge + 30 % italiaans raaigras  

 

- Kenmerken: +/- 40cm hoog.  

- Zaaitijd: augustus – oktober.  

- Zaaizaadhoeveelheid: 75 kg / ha 

- Droge stof opbrengst ± 1200 kg 

Voordelen: 

 Voordelige mix. 

 Organisch stof.  

 Snelle (begin-)ontwikkeling. 

 Goede beworteling. 

 Niet vorstgevoelig. 

 Geschikt voor alle grondsoorten. 

 Geschikt voor laat inzaaien. 

 Snelle en goede bodembedekking. 

 Goede bodembedekking. 

Nadelen: 

 Niet geschikt voor natte gronden. 

 Geen/weinig aaltjesbestrijding.  

97 % japanse raaigras + 3 % gele mosterd  

 

- Kenmerken: massaal gewas, +/- 50cm hoog.  

- Zaaitijd: augustus - oktober. 

- Zaaizaadhoeveelheid: 50 – 90 kg / ha  

- Droge stof opbrengst ± 1500 kg  

Voordelen: 

 Veel organisch stof  

 Snelle (begin-)ontwikkeling. 

 Geschikt voor alle grondsoorten. 

 Goede beworteling. 

 Zeer hoge slagingskans. 

 Weinig structuurgevoelig. 

 Natuurlijke aaltjesbestrijding.  

Nadelen: 

 Vorstgevoelig. 

 

AGRISTAR FEEDBACK AGRISTAR JAPANSE HAVERMIX 

Na de teelt van snijmaïs is het verplicht een vanggewas te 
zaaien. De Samenwerking BV heeft hiervoor een pneu-
matische zaaimachine opgebouwd op een brede cultivator 
om vanggewassen exact te kunnen zaaien.  

De zaaimachine werkt in combinatie met een GPS-

gestuurde tractor zeer nauwkeurig en met de brede 

bouwlandbemester kan een hoge capaciteit worden 

gehaald.  Een goed vanggewas draagt bij aan het verhogen 

van de drogestof opbrengst van de grond.  

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid stelt 

vergroeningseisen op om in aanmerking te komen voor 

subsidie. De mengsels met het GLB- keurmerk voldoen aan 

de GLB- eisen. De volledige en actuele regelgeving staat op 

de website van RVO. 

 

 

RUWVOER TEKORT ?  
Voor de bedrijven die een tekort hebben aan ruwvoer kan 
het een optie zijn om na een vroege maïsoogst een 
grasmengsel te zaaien. Het zaaien van een grasmensgel 
na de teelt van mais kan spoedig zorgen voor het op peil 
brengen van de eiwit-voorraad. Met een mengsel dat uit 
Italiaans en Engels raaigras bestaat (zoals Field Star 
Rotatie), kan er in een korte periode gras in de kuil of in de 
baal. Bij zaai in augustus/september kan er nog dit jaar 
geoogst worden.  

 
 

 
 
Wanneer het accent naast snelheid wat meer op smakelijk-
heid, slijtvastheid en voederwaarde komt te liggen kan 
beter voor een mengsel van tetra en diploid Engels raaigras 
(zoals Field Star Productie) gekozen worden.   

GROENBEMESTERS 



BLOEMEN MENGSELS:  kleur en diversiteit 

 AKKERRAND MENGSEL 

 WILDBOEMEN  

 ZOMERBLOEMEN 

 VLINDERS  

 BIJEN 

 LANG MEERJARIG 

 

RECREATIE MENGSELS 

GREEN STAR SV 7 SPEEL– EN SPORTGAZON 

Green Star SV 7 is het Grasgidsmengsel voor het 

aanleggen en herstellen van sportvelden. Er groeit snel 

een dichte grasmat door het grote aandeel Engels 

raaigras. Sportvelden zijn goed bestand tegen zware 

bespeling en kunnen kort worden gemaaid. Ze herstellen 

snel, ook na de winterperiode. Het sportveldmengsel is 

goed in te zaaien voor het komende (speel)seizoen. Het 

hele jaar door ligt er een uitstekende mat voor 

topprestaties! 

Eigenschappen 

• Snelle vestiging 

• Dichte zode 

• Hoge betredingstolerantie 

• Goed herstellingsvermogen 

• Bestand tegen kort maaien 

Samenstelling 

75% Engels raaigras Vesuvius/Berlioz 1/Bizet 1 

25% Veldbeemdgras Greenplay/Miracle 

Green Star Speel- en Sportgazon combineert een hoge 

sierwaarde met een goede weerbaarheid. Een ideaal 

mengsel voor een grasmat die spelende kinderen en 

huisdieren moet verdragen. Het graszaadmengsel 

vestigt, kiemt en herstelt snel. Green Star Speelgazon- 

en Sportgazon bestaat voor bijna de helft uit fijn 

bladig Engels raaigras. Dit soort heeft niet alleen een 

mooie uitstraling, maar is ook bestand tegen kort 

maaien. Het graszaadmengsel staat garant voor een 

dichte zode en presteert ook onder droge 

omstandigheden. Een sterk en mooi gazon met een 

hoge betredingstolerantie. 

Eigenschappen 

• Snelle vestiging 

• Hoge sierwaarde 

• Hoge betredingstolerantie 

• Goed herstellingsvermogen 

• Dichte zode 

Samenstelling 

45% Engels raaigras Sophie/Dickens 1/Bizet 1 

15% Veldbeemdgras Miracle/Evora 

10% Gewoon roodzwenkgras Trophy/Wilma 

Green Star BTK 1100 is allround graszaadmengsel  

voor bermen,kades en taluds. Het vestigt zeer snel 

door de toevoeging van Westerwolds raaigras.  

Green Star BTK 1100 bestrijdt erosie en is zout-

tolerant. Het mengsel vraagt weinig onderhoud. 

Eigenschappen 

• Geschikt voor bermen, kades en taluds 

• Snelle vestiging 

• Bestrijdt erosie 

• Weinig onderhoud 

• Zouttolerant 

Samenstelling: 

15% Westerwolds raaigras Hellen 

20% Veldbeemdgras Miracle/Evora 

10% Gewoon roodzwenkgras Trophy/Wilma 

50% Roodzwenkgras met forse uitlopers Corail 

5% Struisgras Highland Bent 

BTK 1100 

Naast bovenstaande mengsels biedt het Green Star assortiment nog veel meer mogelijkheden voor 

graszaden ten behoeve van sportvelden, golfbanen, gazons, recreatieterreinen, bermen en dijken. 



Ook voor uw mengsels op maat bent u bij ons aan het 

juiste adres. Wij bieden een breed assortiment unieke 

topmengsels aan, passend voor iedere situatie en wens. 

De meeste mengsels zijn bij ons uit voorraad leverbaar. 

 

Neem gerust contact met ons op voor méér  

informatie, tarieven en advies! 

De Samenwerking BV 

Noord 11 

8424 PG Elsloo 

Tel: 0561 42 1641 

www.desamenwerkingbv.nl 


