
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de unieke De Bruijn Agri Weidemixlijn strooit u alle elementen in 1 werkgang. Dit 
voorkomt overbodige rijsporen, en bespaart tijd en geld.  Alle korrels liggen door het 
uniforme strooibeeld mooi verspreid op uw perceel. Het is natuurlijk altijd mogelijk om 
een meststof op maat voor u te maken. 
 

ALLES IN ÉÉN WERKGANG! 

VERBETERT  BODEMVRUCHTBAARHEID 

Zwavel speelt in de plant een rol in de ontwikkeling van eiwitten en aminozuren en 

stimuleert de werking van stikstof in de plant. Een tekort resulteert net als bij 
stikstofgebrek in een eiwittekort. Een goede zwavelbemesting op grasland is dus van 
belang. Gras neemt tussen de 75 en 125 kg zwavel per ha per jaar op in de vorm van 
sulfaat. Zwavel is het meest efficiënt in combinatie met een stikstofbemesting. 
Zwaveltekorten treden vooral op in de eerste en tweede snede. In deze periode komt 
onvoldoende zwavel beschikbaar uit mineralisatie van drijfmest en plantenresten in de 
bodem. De zwavelbehoefte tijdens de derde en vierde snede wordt gedekt via de 
mineralisatie. Daarom wordt aangeraden de totale zwavel gift te verdelen over de 
eerste en tweede snede.  

 
Selenium is een belangrijk micro-element voor de weerstand en vruchtbaarheid van 

rundvee en herkauwers in het algemeen. Gemiddeld bevat gras in Nederland 30-50 
microgram selenium per kg droge stof. Veehouders kunnen de seleniumvoorziening van 
rundvee goed sturen via de bemesting. Uit resultaten van verschillende proeven blijkt 
dat met Selenium-blends het Se-gehalte in gras significant stijgt. Hierdoor neemt het 
vee meer selenium op. Vooral voor jongvee en droogstaande koeien is dit gunstig. Zij 
krijgen vaak weinig of geen mineralen of krachtvoer, waardoor de seleniumvoorziening 
onder de maat blijft. Jaarlijks is gemiddeld 9 gram selenium per ha nodig. Voor een 
constante voorziening via het gras adviseren wij de gift te verdelen over meerdere 
sneden 
  
 

Artikel N SO3 MgO Na2O Se K2O 
Weidemix Basis 24 12 3    
Weidemix Basis +Se 24 12 3  10  
Weidemix Extra 21 11 5 5 10  
Weidemix Smaak 21 4 3 8   
Weidemix Kali 18  1   27 
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ALLES IN ÉÉN WERKGANG! 

VERBETERT  BODEMVRUCHTBAARHEID 

Natrium 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat natrium in gras diverse positieve 
eigenschappen heeft. Zo leidt meer natrium tot een betere afgrazing, geeft het meer 
smakelijkheid en wordt de benutting van het gras beter. Onderzoeken geven tevens 
aan dat het een grotere melkproductie tot gevolg kan hebben. 
 

Koper/Kobalt 
De sporen elementen Koper en Kobalt zijn belangrijk voor de gezondheid van het vee. 
De Bruijn Agri kan ook in een meststof voorzien waar deze twee sporen elementen in 
zitten. Deze wordt dan naar behoefte van de klant op maat gemaakt. 

 
  
 

Bemestingsadvies bij 100% 
maaien met derogatie 

Zand Klei 

 M2 RVDM kg N uit Weidemix kg N uit weidemix 
Snede 1 25 85 105 
Snede 2 20 50 80 
Snede 3 15 30 25 
Snede 4 0-15 15 25 

 
Neem voor meer informatie over het Weidemixconcept contact op met:  
De Bruijn Agri, Drimmelenseweg 17a, 4921 SE MADE 
 
Telefoon: 0162-682364 
Fax: 0162-686696 
E-mail: info@debruijnagri.nl  
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