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Siergrassen zijn een veelzijdig toepasbare aanvulling in de tuin. In de
siertuin geeft het een rustig effect tussen verschillende kleuren. In
boeketten heeft het een zwierige functie en... vanouds natuurlijk populair
als droogbloem. Verder bevat dit hoofdstuk bekende en minder bekende
granen voor sier- en eetgebruik. Tenslotte (natuurlijk) graszaden voor het
grasveld!

97 artikelen



Agrostis nebulosa

WOLKGRAS 
(Engels: Cloud Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
670050 10.000 zaden (1 g)  € 2,50 

Anthoxanthum odoratum

REUKGRAS 
(Engels: Vanilla Grass, Sweet
Vernal)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Armeria maritima

ENGELS GRAS 
(Engels: Thrift, Sea Pink)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
671200 800 zaden (1 g)  € 2,95 

Armeria formosa

ENGELS GRAS 
(Engels: Thrift, Sea Pink)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
671210 400 zaden (0,3 g)  € 2,50 

Avena sativa 'Olympic' / 'Aragon' /
'Max'

ECHTE HAVER 
(Engels: Oats)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
671380 100 g  € 1,95 
671380.1 250 g   € 2,95 
671380.2 1 kg   € 9,95 

Avena sativa 'Streaker Hulless'

NAAKTZADIGE HAVER 
(Engels: Hulless Oats)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
671420 100 g  € 3,95 
671420.1 3x100 g   € 9,95 

Avena sativa 'Black Beauty'

ZWARTE HAVER 
(Engels: Black Oats)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
671450 50 g  € 1,50 
671450.1 250 g   € 2,95 

Avena sterilis

WILDE HAVER 
(Engels: Wild Oat)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
671500 25 g  € 2,50 

Briza maxima

TRILGRAS 
(Engels: Quaking Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
671800 2000 zaden (5 g)  € 1,95 
671800.1 20.000 zaden (50 g)   € 9,95 

Briza media

TRILGRAS 
(Engels: Quaking Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
671805 2 g  € 2,50 

Briza minor

KLEIN TRILGRAS 
(Engels: Lesser Quaking Grass, Little
Quaking Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
671810 15.000 zaden (5 g)  € 1,95 
671810.1 150.000 zaden (50 g)   € 9,95 

Bromus lanceolatus

DRAVIK 
(Engels: Brome Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672200 500 zaden (2 g)  € 1,90 

Bromus secalinus

DREPS
(Engels: Rye Brome, Cheat Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672220 5 g  € 1,95 

Buchloe dactyloides

BIZON- OF PRAIRIEGRAS 
(Engels: Buffalo Grass, Bison Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672250 10 g voor 0,5-1 m²  € 2,50 
672250.1 100 g voor 5-10m²   € 15,00 
672250.2 1 kg voor 50-100m²   € 125,00 

Calamagrostis brachytricha
'Mona'

DIAMANTGRAS 
(Engels: Korean Feather Reed
Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672350 1 portie  € 2,95 

Carex flagillifera

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672400 voor 25 planten (0,05 g)  € 2,95 

Carex grayi

MORGENSTERZEGGE 
(Engels: Gray's Sedge or Mace
Sedge)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672420 voor 10 planten (0,35 g)  € 2,95 

Carex morrowii 'Ice Dance'

WITBONTE ZEGGE 
(Engels: Variegated Sedge)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672430 0,15 g  € 1,95 

De naam zegt het al, wie van fijn ruim vallend
gras houdt, komt aan zijn trekken… Dit
meerjarig gras is 30-40 cm hoog en kan zowel
vers als droog worden gesneden in boeketten.

zie bij hoofdstuk “kruiden”: bestelnummer
357600.

De basis van de plant is een bosje dun maar
stevig, lancetvormig blad, net een bosje
glanzend, donkergroen blad. Deze basis is zeer
vorstbestendig en wintergroen, mits de
planten goed in de zon en niet te nat staan. In de zomer verschijnen op
korte stengeltjes (10-20 cm hoog) de lichtroze bolronde bloeischermpjes.
Meerjarig.
Mij werd er terecht op gewezen, dat Armeria eigenlijk geen gras is. Laten
we zeggen: dit geslacht wordt als gras ervaren… Vandaar de indeling in dit
hoofdstuk.

De basis van de plant is een bosje dun maar
stevig, lancetvormig blad, net een bosje
glanzend, donkergroen blad. Deze basis is zeer
vorstbestendig en wintergroen, mits de
planten goed in de zon en niet te nat staan. In de zomer verschijnen op
middenlange stengels (40-50 cm hoog) de witte, wijnrode, donker- en
lichtroze bolronde bloeischermpjes. Deze meerjarige plant geeft sterke
snijbloemen.
Mij werd er terecht op gewezen, dat Armeria eigenlijk geen gras is. Laten
we zeggen: dit geslacht wordt als gras ervaren… Vandaar de indeling in dit
hoofdstuk.

Wie kent niet de ouderwetse havermoutpap?
Geliefd en verfoeid! Haver is een graan die
meestal in combinatie met andere granen
wordt gebruikt. Voor de sier is het een wuivende weldaad in uw tuin. Als
snijgroen of voor het drogen moet worden geoogst als de zaadzetting net
begint.

Ideale haver voor de hobbyist: de zaden zijn
vliesloos, dus na oogsten meteen eetbaar
(koken tot havermout) of gemakkelijk te
malen. Voor de professionele teelt is
naaktzadige haver nog teveel risico, de vlies beschermt het zaad uiteraard
tegen schade door plat regenen of plat waaien (legering). Als hobbyist
voorkom je legeren door het gewas niet te dicht te zaaien en niet te zwaar
te bemesten. Uiteraard zaai je haver volop in de zon. Haver is een
onderschat gewas, het heeft weinig gluten, vergelijkbaar met Teff, terwijl
deze laatste nog lang niet aan ons klimaat is aangepast, haver wel!

Naast de witte haver werd vroeger ook deze
“Zwarte Haver” geteeld. Zaai en ontdek meer
over deze mooie, historische haver! Over
oorsprong en geschiedenis hoor ik graag meer.
Of dit ook een Avena sativa is, weet ik niet zeker... Meer info volgt.

Dit is de wilde voorouder van onze
cultuurhaver. Het gras komt algemeen voor
over de hele wereld en blijft door zijn
hangende aartjes een prachtig bloeiertje! Rijpe
wilde haver met als achtergrond de ondergaande zon, zie je het plaatje al?
Het is een eenjarige plant, die flink diep kan wortelen, dus ideaal om lichte
grond bij elkaar te houden en zware grond fijner te krijgen. De zaden zijn
overigens eetbaar en heel gezond!

Uit de stengel komen meerdere hangende
grasaartjes, glanzend met fijne tekening. Het
wuivende gras ritselt speels in de wind, een
lust voor oog en oor. Dit eenjarige grasje
woekert niet in ons klimaat, wordt 40 cm hoog en is een topper voor
boeketten! Zaai ook eens een flink veldje vol voor een zilverkleurig
ritselconcert tijdens een zacht briesje!

De broertjes minor en maxima zijn eenjarig,
dit soort is een vaste plant. De hangende,
groene naar purper-wit rijpende aartjes
ritselen speel in de wind. De hoogte is
(afhankelijk van de grondsoort) 20-50 cm hoor.

Op 50 cm hoogte bloeit dit sierlijke, eenjarige
grasje met subtiel kleine, driehoekige
halmpjes, die in tientallen aan de stengels
hangen als mini-lampionnetjes. De wind veroorzaakt een orkest van klein
geritsel.

Een behaard éénjarig gras, 40-70 cm, met
bloemaartjes in smalle, gedrongen pluimen,
zilvergroen en met uitstaande, vaak gekromde
naalden. Een geliefd soortje om als snijbloem
te gebruiken, mooi in boeketten!

Dit prachtige grassoort staat op de lijst van
bedreigde planten! Vroeger kwam Dreps veel
in graanvelden voor, maar door slimmere
zaadschoning is deze daaruit verdwenen. Er
werd zelfs met dit gras (dus toen als graan) een brood gebakken, vanwege
de lage opbrengst is dit niet rendabel, maar nog steeds een leuk
experiment! Door de fraaie halmen waardeert de tuinliefhebber dit gras
ook als eenjarige sierplant. Hoogte 40-100 cm, de bloei is in de zomer met
wel 20 cm lange, hangende pluimen.

Een bijzonder gras voor warme en droge
plekken. Dè oplossing voor het aanleggen van
een gazon in landklimaat en droge tropen.
Buffelgras vormt zeer dichte zoden, groeit
zelden hoger dan 20 cm (1 of 2 keer maaien...) en is ook nog eens zeer
vorstbestendig. Na vorst gaat het gras wel in rust en behoudt zijn groene
kleur niet, deze komt weer trouw terug na opwarming van de grond! In de
droge middenstaten van Noord-Amerika groeit dit gras in het wild en was
voor de enorme bizonkuddes (en dus ook voor de indianen) van
levensbelang. Brand deert een prairiegrasveld niet, de plant komt zelfs
gezonder terug! Bizongras houdt niet van: schaduw, losse zandgrond en te
koele zomers. Zaai ook eens wat op het dak, als u een groeidak heeft! Bij
kleine veldjes kan worden voorgezaaid en uitgeplant, in dat geval kan een
10-voudig oppervlakte worden benut (100g is dan voor 50-100m²)

Een prachtig siergras, dat prachtig bloeit met
grijzigroze, vrij compacte pluimen, waaraan na
een regenbui de kleine waterdruppeltjes als diamantjes in de zon staan te
schitteren. De totale hoogte is 100-130 cm. Het groene blad is vrij breed
en groen in grote, dichtbebladerde pollen. Geef ze een zonnige plek!

Een van de mooiste grassen uit Nieuw Zeeland
en een “collector’s item”. De compacte bossen
waaieren sierlijk uiteen, het diepbronzen blad
kleurt roze en oranje in de opkomende
herfstkou. Geef ze een beetje schaduw. ‘s
Winters beschermen of oppotten en de schuur
of kas in. Hoogte 40-60cm.

De grote, ronde, gestekelde zaadhoofden zijn
uniek! Ook in bloemwerk zeer decoratief. De
plant groeit tot 60cm hoogte in de zon tot
halfschaduw. Dit soort is winterhard en staat graag vochtig tot nat.

Een zeer sterke Zegge met opvallend bont
blad: groen met een gele (bijna witte) rand.
De planten groeien zowel op een zonnige als
schaduwrijke plek. De geelachtige bloeiaren
komen tot 50 cm hoog.
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Carex pendula

HANGENDE ZEGGE 
(Engels: Drooping Sedge)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672440 voor 60 planten (1/6 g)  € 1,95 

Carex pseudocyperus

HOGE CYPERZEGGE 
(Engels: Cyperus Sedge)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672450 voor 40 planten (0,2 g)  € 2,50 

Carex scaposa

BREEDBLADIGE ZEGGE 
(Engels: Chinese Pink Fairy Sedge)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672455 0,15 g  € 2,95 

Carex trifida

DRIEDELIGE ZEGGE 
(Engels: Mutton Bird Sedge)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672460 voor 50 planten (0,15 g)  € 2,50 

Chasmanthium latifolium

(Engels: Northern Sea Oats)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672500 20 zaden  € 1,95 

Coix lacryma-jobi

JOBSTRANEN 
(Engels: Job's Tears)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
672600 ± 25 zaden (5 g)  € 2,95 

Cortaderia selloana 'Witte Veder'

PAMPASGRAS 
(Engels: Pampasgrass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673000 2500 zaden (0,5 g)  € 2,95 
673000.1 50.000 zaden (10 g)  € 39,50 

Cortaderia selloana 'Roze Veder'

PAMPASGRAS 
(Engels: Pampasgrass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673100 2500 zaden (0,5 g)  € 2,95 
673100.1 50.000 zaden (10 g)  € 39,50 

Cyperus eragrostis

BLEEK CYPERGRAS 
(Engels: Tall Flat Sedge, Umbrella
Sedge)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673120 0,125 g  € 1,95 

Deschampsia cespitosa

RUWE SMELE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673285 3 g  € 2,95 

Deschampsia flexuosa

BOCHTIGE SMELE 
(Engels: Tufted Hair Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673290 3 g  € 2,95 

Echinochloa crus-galli

JAPANSE GIERST 
(Engels: Barnyard Millet, Cockspur,
Japanese Millet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673350 1 g  € 1,95 

Eragrostis elegans

LIEFDESGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673390 2500 zaden (1 g)  € 1,50 

Eragrostis spectabilis

LIEFDESGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673400 voor 60 planten (0,02 g)  € 2,50 

Eragrostis tef 'White'

TEFF
(Engels: Teff)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673420 2.500 zaden (1 g)  € 1,95 
673420.1 25.000 zaden (10 g)  € 9,95 
673420.2 250.000 zaden (100 g)  € 50,00 
673420.3 2,5 miljoen zaden (1 kg)  € 350,00 

Eragrostis trichodes

LIEFDESGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673430 voor 100 planten (0,1 g)  € 2,50 

Festuca glauca

BLAUW SCHAPEGRAS 
(Engels: Blue Fescue)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673600 1900 zaden (2 g)  € 2,50 

Hakonechloa macra 'Aureola'

BAMBOE HANGGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673750 ± 30 zaden (0,1 g)  € 1,95 

Een echte schaduwminner, die ideaal te
combineren is met varens en grootbladige
schaduwplanten. Het leerachtige blad is
wintergroen. De groengele bloeipluimen
hebben de "druipende" vorm van hazelaarkatjes. Zet zegge op een
vochtige plaats, niet terugknippen. Tegen strenge vrieskou beschermen.

Voor een vochtige tot natte plek is deze zegge
een ideaal gras. Het blad is lichtfrisgroen, de
planthoogte varieert van 50-100cm. De aartjes
zitten in groepjes en hangen sierlijk naar
beneden.

Een Zegge zoals je ze niet vaak hebt gezien:
Een opvallend roze trosje met pluizige,
helderroze bloemetjes in combinatie met extra
breed blad. Bij strenge winters is het
(wintergroene) blad wat kwetsbaarder, geef ze in dat geval wat extra
bescherming of zet ze in een pot binnen. Hoogte 30-40 cm.

Indrukwekkende, vrij zeldzame zegge. Het
lange blad heeft een in de halfschaduw (de
beste standplaats) een blauwgroene glans.
Vanaf juniverschijnen de vrij grote,
donkerbruin tot zwarte bloeiaren. Hoogte 90cm. Zet zegge op een
vochtige plaats, niet terugknippen. Tegen strenge vrieskou beschermen.

Een bijzonder havertje, bossige groei,
afhangende halmpjes. De zaadhoofdjes zijn
getand en decoratief: frisgroen, afrijpend naar
lilaroze. Het brede blad geeft een bamboe-
effect. Meerjarig, bloeit het jaar na zaaien.
Hoogte 75-100cm.

Grassoort uit Indonesië met breed
lancetvormig blad. De plant is winterhard tot
Zone 9, d.w.z. een lichte nachtvoorst wordt
verdragen. De bijzondere bloeiwijze komt uit
de oksels: een rond bolvormig vruchtje, wit en hard als een parel, gevolgd
door een kort pluimpje. Na drogen (eerst op het veld laten rijpen) ligt het
voor de hand, dat de zaden als kralen worden gebruikt. Zeker zo bekend
zijn de consumptiekwaliteiten van Jobstranen: de zaden worden gekookt
en zijn dan door de milde, prettige smaak een goede aanvulling in soepen,
bij een grote oogst is het een goede tarwe- of rijstvervanger. Van
geroosterde zaden maak je een redelijke surrogaat-koffie en de zaden
laten zich ook fermenteren tot bier of wijn. Het hoge proteïnegehalte is vrij
bijzonder. Hoogte 60-80 cm.

Grote zilverwitte pluimen sieren dit 2 m hoge
siergras. Een bekende solitaire verschijning in
menig tuin. Meerjarig

Heel soms zie je ze: de echte roze
pampasgras! Een zacht roze gloed bepaalt de
kleur.

Een erg sierlijke grassoort, dat zich zeer
thuisvoelt op warme en (zeer) natte plaatsen.
In Nederland is dit fraaie plantje (dat veel weg
heeft van de subtropische papyrusplant) ingeburgerd, maar van oorsprong
afkomstig uit warmere delen van Amerika.

Dit fraaie grassoort komt in het wild voor in
Nederland. De plant woekert niet, maar vormt
mooie, ronde pollen. Het gras is zeer
decoratief en kan met zijn bloeihoogte van
ruim 1 m een mooie zonnige plaats achterin de
border krijgen. De plant bloeit met geleidelijk naar geel verkleurende aren
van juni-augustus.

Dit meerjarige siergrasje van 30-70 cm hoogte
groeit zowel in de zon als in de halfschaduw,
vandaar dat je deze ook bossen aantreft. Zure
grond is ideaal, het donkergroene blad vormt
de basis voor zilverkleurige pluimen, die fraaie herfstkleuren geven. Het
geheel vormt een fragiel, wuivend geheel, dat prachtig oplicht in de zon!

Een sterk, eenjarig grassoort, dat op
voedzame grond gemakkelijk een plekje
verovert. De planten worden ongeveer 1m
hoog, hebben breed blad en vormen fraaie bloeiaren, die van groen naar
koperbruin verkleuren. De zaden zijn eetbaar als gierst en zijn gemakkelijk
te oogsten. Geroosterde zaden vormen een koffie-surrogaat. Het jonge
blad is zowel rauw als gekookt eetbaar.

Prachtig losse aren, verspreid in een wolk van
bijna witte bolletjes (een beetje zoals
gipskruid). Dit rijkbloeiende, eenjarige grasje
wordt 50 cm hoog.

Compacte, vrij breedbladige grassoort (50cm)
met vanaf augustus een overdadige, zeer fijne
bloei, die zich weldra purperrood kleurt.
Overwintering niet te nat.

Teff is een grasachtige, dat 150x fijner is dan
tarwe, maar al sinds 3500 v. Chr. als graan
wordt gebruikt! Dat wekt nieuwsgierigheid. Al
die eeuwen wordt Teff nog steeds geteeld,
verwerkt en gewaardeerd. Na het oogsten van de zaden wordt het, in
Ethiopië althans, drie dagen ondergronds gefermenteerd en dan als een
soort zuurdeeg tot platte koeken (injera) verwerkt. Men maakt er ook wel
pap van en een soort bier. Sinds het begin van de 21e eeuw wordt Teff
ook in Nederland verbouwd. Ons “witte” ras is zeer goed aangepast aan
het klimaat van Noord-Europa! De halmpjes zijn helderwit van kleur en
zeker ook sierlijk in de tuin! Hoewel deze wel gluten bevat, is het geschikt
voor mensen met coeliakie (glutenintolerantie), aangezien het niet de
schadelijke glutenfractie bevat. Daarnaast bevat teff veel meer langzaam
verteerbare, complexe koolhydraten dan andere granen. Hierdoor houd je
na het eten van Teff veel langer een "vol gevoel". Ook bevat Teff veel
meer ijzer en calcium dan andere graansoorten. Dit maakt het een
interessant product voor onder meer veganisten, ouderen en duursporters!
Doordat de korrels zo klein zijn, is het niet mogelijk ze te pellen voordat ze
gemalen worden. Teffmeel is dus altijd volkoren meel, wat betekent dat
het rijk is aan voedingsvezels. Het gewas wordt ongeveer 50-100 cm lang.
De stengels zijn dun, waardoor het gewas makkelijk legert (gaat liggen).
De graanvruchten zijn zeer klein (ter grootte van suikerkorrels), maar elke
halm draagt er zo veel van dat de plantjes tegen de oogsttijd krom gaan
hangen van het gewicht. 
Bron: Wikipedia.

Een middelhoog gras (1-1,2m hoog) met flinke
bladgroei. In de zomer ontstaat de zeer fijne
bloei, die vanaf september prachtig
brons(roze)rood gaat kleuren. Zowel zand als
klei wordt verdragen, maar een droge
overwintering verdient voorkeur.

Populair siergras met halfronde pollen, van
stevig, scherp en dun blad. Een echte
droogminner, vooral in de winter, goed
gedraineerde grond dus… De staalblauwe kleur
is in de zon het meest intens. De kleine bloeipluimpjes verkleuren strogeel.

Een zeer winterhard, Japans siergras dat veel
weg heeft van bamboe. Het warmgele blad
heeft een groene nerf en groeit als een
fontein: omhoog, dan hangend tot het de
grond weer raakt. De plant woekert niet en is
ook prachtig voor in bloembakken. Het liefst staat Hakonechloa op een
plaats waar de grond niet te droog is, zo nodig ‘s zomers mulchen en
water geven. In augustus-oktober bloeit het gras met kleine bloempluimen
die nauwelijks boven het blad uitkomen. Opvallend is de bladverkleuring in
de herfst, dit is een waar spektakel: als de plant in de schaduw staat
verkleurt deze naar geel en oranje en op een zonnige plaats zelfs naar
lilapaars. In de winter verliest dit siergras haar blad.

Zaden - Grassen en Granen 2/7

https://www.vreekenszaden.nl/672440-carex-pendula
https://www.vreekenszaden.nl/672440-carex-pendula
https://www.vreekenszaden.nl/672450-carex-pseudocyperus
https://www.vreekenszaden.nl/672450-carex-pseudocyperus
https://www.vreekenszaden.nl/672455-carex-scaposa
https://www.vreekenszaden.nl/672455-carex-scaposa
https://www.vreekenszaden.nl/672460-carex-trifida
https://www.vreekenszaden.nl/672460-carex-trifida
https://www.vreekenszaden.nl/672500-chasmanthium-latifolium
https://www.vreekenszaden.nl/672500-chasmanthium-latifolium
https://www.vreekenszaden.nl/672600-coix-lacryma-jobi
https://www.vreekenszaden.nl/672600-coix-lacryma-jobi
https://www.vreekenszaden.nl/673000-cortaderia-selloana-witte-veder
https://www.vreekenszaden.nl/673000-cortaderia-selloana-witte-veder
https://www.vreekenszaden.nl/673100-cortaderia-selloana-roze-veder
https://www.vreekenszaden.nl/673100-cortaderia-selloana-roze-veder
https://www.vreekenszaden.nl/673120-cyperus-eragrostis
https://www.vreekenszaden.nl/673120-cyperus-eragrostis
https://www.vreekenszaden.nl/673285-deschampsia-cespitosa
https://www.vreekenszaden.nl/673285-deschampsia-cespitosa
https://www.vreekenszaden.nl/673290-deschampsia-flexuosa
https://www.vreekenszaden.nl/673290-deschampsia-flexuosa
https://www.vreekenszaden.nl/673350-echinochloa-crus-galli
https://www.vreekenszaden.nl/673350-echinochloa-crus-galli
https://www.vreekenszaden.nl/673390-eragrostis-elegans
https://www.vreekenszaden.nl/673390-eragrostis-elegans
https://www.vreekenszaden.nl/673400-eragrostis-spectabilis
https://www.vreekenszaden.nl/673400-eragrostis-spectabilis
https://www.vreekenszaden.nl/673420-eragrostis-tef-white
https://www.vreekenszaden.nl/673420-eragrostis-tef-white
https://www.vreekenszaden.nl/673430-eragrostis-trichodes
https://www.vreekenszaden.nl/673430-eragrostis-trichodes
https://www.vreekenszaden.nl/673600-festuca-glauca
https://www.vreekenszaden.nl/673600-festuca-glauca
https://www.vreekenszaden.nl/673750-hakonechloa-macra-aureola
https://www.vreekenszaden.nl/673750-hakonechloa-macra-aureola


Hakonechloa macra 'Mix'

BAMBOE HANGGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673752 ± 80 zaden (0,25 g)  € 2,95 

Hordeum distichon ssp zeocriton

PAUWENGERST 
(Engels: Sprat Barley)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673780 30 aren  € 2,95 
673780.1 3x30 aren   € 7,50 

Hordeum jubatum

KWISPELGERST 
(Engels: Squirrel Tail Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673800 600 zaden (1 g)  € 1,95 

Hordeum vulgare ‘Detail’ /
'Prestige' / 'Shannon' / 'Irina'

GEWONE (BROUWERS)GERST 
(Engels: Common Barley)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
673830 100 g  € 1,50 
673830.1 250 g   € 2,50 
673830.2 1 kg   € 5,95 

Koeleria glauca

FAKKELGRAS 
(Engels: Blue Hair Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674100 900 zaden (0,33 g)  € 1,95 

Lagurus ovatus 'Bunny Tails'

HAZENSTAARTJES 
(Engels: Hare's Tail Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674200 1500 zaden (1 g)  € 2,50 

Lolium multiflorum 'Ligrande'

ITALIAANS RAAIGRAS 
(Engels: Italian Ryegrass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Luzula sylvatica

GROTE VELDBIES 
(Engels: Greater Wood Rush)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674230 voor 40 planten (0,08 g)  € 2,95 

Melica altissima 'Atropurpurea'

BRONZEN PARELGRAS 
(Engels: Purple Melic Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674270 voor 80 planten (0,25 g)  € 2,50 

Miscanthus sinensis 'Purple Fall'
e.a.

CHINA-RIET 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674390 ± 100 zaden  € 2,95 

Miscanthus sinensis 'Red Chief'

CHINA-RIET 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674400 ± 100 zaden  € 1,95 

Molinia caerulea arundinacea
'Windspiel'

PIJPENSTROOTJE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674440 ± 300 zaden (0,25 g)  € 1,95 

Oryza sativa 'Black Madras'

ZWARTE RIJST 
(Engels: Black Rice)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674500 40 zaden (1 g)  € 1,95 
674500.1 400 zaden (10 g)  € 4,95 
674500.2 40.000 zaden (250 g)   € 25,00 

Panicum elegans

FONTEINGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674580 1500 zaden (5 g)  € 1,95 

Panicum miliaceum convar.
Contractum 'Kornberger
Mittelfrühe'

PLUIMGIERST 
(Engels: Proso Millet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674590 ± 15.000 zaden (100 g)  € 2,95 
674590.1 ± 150.000 zaden (1 kg)   € 15,00 
674590.2 ± 1,5 miljoen zaden (10 kg)   € 100,00 

Panicum miliaceum 'Violaceum'

PLUIMGIERST 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674600 1500 zaden (5 g)  € 1,95 

Een zeer winterhard, Japans siergras dat veel
weg heeft van bamboe. Het blad groeit als een
fontein: omhoog, dan hangend tot het de
grond weer raakt. De plant woekert niet en is
ook prachtig voor in bloembakken. Het liefst
staat Hakonechloa op een plaats waar de grond niet te droog is, zo nodig
‘s zomers mulchen en water geven. In augustus-oktober bloeit het gras
met kleine bloempluimen die nauwelijks boven het blad uitkomen.
Opvallend is de bladverkleuring in de herfst, dit is een waar spektakel: als
de plant in de schaduw staat verkleurt deze naar geel en oranje en op een
zonnige plaats zelfs naar lilapaars. In de winter verliest dit siergras haar
blad. Deze mix bestaat uit purper-, groen- en geelbladige variëteiten met
tussen- en dubbeltinten.

Een prachtige gerst die al sinds
mensenheugenis wordt gebruikt voor het
maken van bloem om te bakken. Ik zie op
internet ook dat men een zeer gezond extract
maakt van de hele plant. De sierlijke aren zijn tweerijig met lange
kafnaalden en zijdelingse aartjes, 1 m hoog. Naast een mooie
gebruiksgerst ook een verdienstelijk siergras!  
WE HEBBEN GEEN TIJD OM HET ZAAD TE “SCHONEN” DUS LEVEREN WE
DE ZADEN COMPLEET IN DE AREN.

Zilverpurperen zachte halmen, wuivend als
paardenmanen, iets geknikte stand. Eénjarig,
hoogte 50-70 cm.

Van gerst maak je mout, maar gerst is ook
heel mooi voor in boeketten of gewoon sierlijk
in de tuin. Snij ze groen, anders valt de aar uit
elkaar.

Naast het bekende Blauw Zwenkgras (673600)
is dit een bekend en veel toegepast siergras
met opvallend blauwgroen blad. Dit Fakkelgras
heeft wat breder blad en bloeit iets hoger: 30-
40 cm, het geheel toont dus wat robuuster dan zijn blauwe neefje. Geef ze
een zonnige plaats en verbeter de kleigrond met wat potgrond en zand, ze
houden hun mooie kleur in de winter.

Donzige rechtopstaande halmpjes, precies een
hazenstaartje! Eenjarig, hoogte 20-25 cm.

Zie in het hoofdstuk "Bemestingsplanten"
onder nummer 394290.

Een niet-woekerende, wintergroene soort, die
zowel in de diepste schaduw als in de zon (en
op alle grondsoorten) groeit. Onkruid wordt
goed onderdrukt, dus een massale aanplant op
moeilijke plekjes is ideaal! Vrij breed, glanzend blad is met witte haren
afgezoomd. De bloei-aren (op 30-50cm hoogte) heeft opvallende witte
meeldraden en is fragiel vertakt.

Zeer gemakkelijk te telen, dit siergras van 60-
120cm hoog (hangt van voeding en zon af)
Bronsbruine bloei-aren steken fraai af tegen
frisgroen, tamelijk breed, lancetvormig blad.

Prachtig siergras met flinke afmetingen van
150-175 cm. Eerst start de plant met frisgroen
blad, vervolgens ontwikkelen de roze naar
crèmekleurige pluimen en in de herfst kleurt
het blad naar een unieke wijnrode kleur! Geef ze een zonnige plek, de
bloei is van aug-okt. In het zakje zitten ‘Purple Fall’, ‘Ghana’ e.a. nieuwe
hybriden.

Deze prachtige grassoort bloeit met roodbruine
pluimen, die later in de herfst romig- tot
zilverwit kleuren. Na enkele jaren bereiken de
planten hun uiteindelijke hoogte: 1-2 m. Een
prachtig gras, dat mooi combineert met bijna
alle bloemplanten in de tuin! De bloeitijd valt in augustus-oktober, de plant
behoudt de hele winter zijn sierwaarde als sierlijk plantskelet. Geef ze een
zonnige plek, zeewind wordt goed verdragen.

Het pijpenstrootje is een in Nederland en
België inheemse grassoort. Pijpenstrootje is
een van de soorten die een rol spelen bij de
vergrassing van heidevelden en heeft daardoor
misschien een negatieve naam. In de tuin zijn ze fantastisch en beroemd
geworden door de tuinen van Piet Oudolf. ‘Windspiel’ (deze variëteit) is het
hoogste pijpenstrootje van allemaal! Na een paar jaar wordt een machtige,
zeer dichte bundel gevormd van manshoge (tot 2.25 m), licht
overhangende bloeiwijzen die vanaf augustus de pollen sieren. In de herfst
en winter blijven ze overeind staan en zorgen voor een mooi
wintersilhouet. Zeker als de halmen berijpt zijn! Molinia’s zijn langzaam
groeiende grassen die zich kenmerken door hun lange, ijle, maar stevige
bloeihalmen, die hoog boven het laagblijvende loof uitsteken. Ze hebben
een fantastische gele herfstkleur. Zet ze in de volle zon en bemest ze niet
te rijk, de halmen worden dan slapper.

Wie wel eens in de tropen is geweest kent ook
de heldergroene rijstvelden, zelfs in Italië
wordt rijst verbouwd. (zie nummer 242510).
Deze sierrijst is een prachtige purperkleurige
variatie op dit sierlijke grassoort. Hoe zonniger, hoe dieper van kleur. In
een pot of in de tuin geeft het een bijzonder en rustig effect. De teelt is
gemakkelijk en eenjarig.

Een massa van luchtige grashalmen, die als
vuurwerk uitwaaieren. In de zon kleuren de
halmpjes zachtlila. De teelt van deze geliefde
tuinplant en snijbloem is heel gemakkelijk: een
plekje in de zon tot enige schaduw en
voldoende water zijn al voldoende. De 40-80 cm hoge plant (bloei juli-
september) maakt breed, heldergroen blad.

Fraai gras- en graansoort, die op 80-120 cm
hoogte de overhangende goudgele halmen
krijgt.  
Gierst wordt al sinds mensenheugenis geteeld door de mens. Verschillende
gierstsoorten werden al in het vroege neolithicum in China verbouwd; er
zijn sporen gevonden van gierstteelt uit 8300-6700 v.Chr. In die tijd kwam
gierstteelt vaker voor dan rijst! Gierst werd vroeger ook al in Europa als
voedsel gebruikt. Momenteel is er nog een zeer actieve teelt in Oostenrijk.
In vele gebieden van Afrika en Azië zijn de verschillende gierstsoorten nu
nog het belangrijkste voedingsmiddel. Pluimgierst behoort tot de vroegste
in Nederland aangetroffen cultuurgewassen: op de raatakkers (ook wel
bekend als 'celtic fields') werd deze gierstsoort al vóór het begin van de
jaartelling verbouwd. 
De korrels zijn glutenvrij en bestaan bij de meeste gierstsoorten voor 60-
80 % uit koolhydraten, 6-20 % eiwit met belangrijke aminozuren en 1-6
% vet. 
 
Verteerbaarheid 
Gierst en sorghum bevatten meer onverteerbare stoffen (phytinezuur,
oxaalzuur, kiezelzuur) dan andere graansoorten die gebruikt worden voor
volkorenbrood. Omdat ongepelde gierst bitter smaakt is het beter deze
graansoort niet in volkoren te verwerken: altijd gepeld eten dus! 
 
Gebruik 
De gepelde gierstkorrel kan net zoals rijst gegeten worden. Parelgierst
wordt het meeste gegeten. Gierst wordt ook verwerkt tot meel, griesmeel,
vlokken en popcorn. Ook wordt het veel geteeld als vogelzaad en...
gebruikt als vulling voor jongleerballetjes. 
Van gierst wordt naast de zaden ook de stengel voor het winnen van
vezels gebruikt. 
(Tekst bewerkt uit Wikipedia, de bekende kenniswebsite, die wij donerend
ondersteunen) 
 
100 g is voldoende voor 50 m²

Forse en hele sierlijke grassoort met
bruinviolette halmen in sierlijk gebogen vorm.
Dit is de siervorm (maar ook eetbaar) van een
bekend (al zeer oud) nutsgewas vanwege de
eetbare (graan)zaden. De statige planten zijn
eenjarig en bloeien op een hoogte van 80-120 cm.
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Panicum virgatum

PRAIRIE ZWIEP GRAS 
(Engels: Prairie Switchgrass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674650 650 zaden (1 g)  € 1,95 
674650.1 12.500 zaden (10 g)  € 4,95 

Pennisetum alopecuroides

LAMPEPOETSERSGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674900 ± 100 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Pennisetum alopecuroides 'Black
Beauty'

LAMPEPOETSERSGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674905 ± 100 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Pennisetum alopecuroides
'Gelbstiel'

LAMPEPOETSERSGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674907 ± 20 zaden (0,1 g)  € 2,50 

Pennisetum alopecuroides
'Japonicum'

LAMPEPOETSERSGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674910 ± 100 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Pennisetum alopecuroides 'Paul's
Giant'

LAMPEPOETSERSGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674920 ± 50 zaden (0,25 g)  € 2,50 

Pennisetum alopecuroides 'Red
Head'

LAMPEPOETSERSGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674930 ± 100 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Pennisetum glaucum 'Purple
Majesty' F1

PURPER PENSEELGRAS 
(Engels: Pearl Millet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
674950 10 zaden  € 4,95 

Pennisetum villosum

WIT LAMPEPOETSERSGRAS 
(Engels: Feathertop Fountain Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675050 ± 75 zaden (0,2 g)  € 2,50 

Pennisetum 'Ton de Waard Mix'

LAMPEPOETSERSGRAS 
(Engels: Fountain Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675070 ± 75 zaden (0,25 g)  € 1,95 
675070.1 ± 900 zaden (3 g)  € 4,95 

Phalaris aquatica 'Sirosa'

WINTERHARD KANARIEGRAS 
(Engels: Bulbous Canary Grass,
Harding Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675180 10 g  € 1,95 
675180.1 50 g  € 6,95 
675180.2 500 g   € 29,95 

Phalaris canariensis

KANARIEGRAS 
(Engels: Canarygrass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675200.1 100 g voor 30 m²   € 4,95 

Phleum pratense

HOOIGRAS 
(Engels: Timothy-grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675300.1 250 g   € 9,95 
675300.2 4x250 g   € 29,95 

Polypogon monspeliensis

BORSTELGRAS 
(Engels: Knotgrass, Ann. Beard
Grass, Rabitsfoot Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675400 20.000 zaden (2 g)  € 1,50 

Secale cereale 'Dukato' /
'Matador' / 'Dankowskie Diament'

WINTERROGGE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675600.1 voor 20 m² (500 g)   € 3,95 
675600.2 voor 200 m² (5 kg)   € 19,95 

Secale cereale 'Sorom' / 'Bojko'

ZOMERROGGE 
(Engels: Rye)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675700 100 g  € 1,95 
675700.1 250 g   € 2,95 
675700.2 1 kg   € 7,95 

Een massa van luchtige, purperrode
grashalmen. Dat is nog eens gemakkelijk te
telen: kan tegen extreme droogte, warmte,
kou en nattigheid, ja zelfs tegen harde
(zee)wind. Zet ze in de zon tot enige schaduw. De 1½-2m hoge plant
(bloei juli-augustus) maakt breed, blauwgroen blad. Meerjarig, bloeit
hetzelfde jaar. In de winter blijft een beige, stevig "overblijfsel"…

Zwierig en fraai! Dit stevige siergras bloeit
uitbundig met borstelige, beige met lila aren in
een flinke hoogte: 90-120 cm.

Zwierig en fraai! Dit stevige siergras bloeit
uitbundig met borstelige, bijna zwarte aren in
een flinke hoogte: 90 cm.

Zwierig en fraai! Dit stevige siergras bloeit
uitbundig met borstelige aren op een hoogte
van 70-90 cm. De kleur van de aren: geelwit
met rozerode uiteinden. Het blad en de
stengels zijn lichtgroen. Bloeitijd juli-oktober.

Zwierig en fraai! Dit stevige siergras bloeit
uitbundig met borstelige aren in een extra
hoogte: 120-140 cm. De kleur van de aren:
beige met lila en een wit uiteinde.

Zwierig en fraai! Dit stevige siergras bloeit
uitbundig met borstelige aren op een hoogte
van 125-150 cm. De kleur van de aren: diep
violetroze in jong stadium en rijpend naar
zilverwit. Bloeitijd juli-oktober. Dit is een van de meest forse Pennisetums!

Zwierig en fraai! Dit stevige siergras bloeit
uitbundig met borstelige aren op een hoogte
van 90-120 cm. De kleur van de aren: zilverwit
met rozerode tot purperrode uiteinden.
Bloeitijd juli-oktober.

Stijlvol en opvallend en een lieveling van
tuinarchitecten: de zwierigheid van een gras,
het robuuste van een Pennisetum en de
decoratieve, bruinrode bladeren en bloeiaren van deze unieke variëteit!
Hoogte 75-100 cm. Eenjarige groeikrachtige plant.

De vrolijkste lampepoetser met cremewitte
bollige, wollige bloeiaartjes. Deze snelle
groeier bloeit vaak het eerste jaar al op 50-100
cm hoogte. Geef ze een zonnige, niet al te
natte plaats. In het voorjaar het oude loof afbranden geeft een gezonde
hergroei! Bloeitijd juli-oktober.

Zwierig en toch strak zijn deze zeer
winterharde siergrassen in een mix van mooie
soorten: P. alopecuroides, P. alopecuroides
'Black Beauty', ‘Red Head’, P. japonicum, P.
villosum en P. orientale. Ze groeien in de tuin van Ton de Waard en kruisen
onderling tot mooie tussenvormen. Hoogte 75-100 cm.

Zoek je een grassoort, dat redelijk sierlijk is en
daarnaast ook tegen extreme omstandigheden
bestand is? Deze Phalaris heeft zijn sporen al
verdiend! In Australië (New South Wales) is dit HET ras voor begrazing
(door koeien, schapen, paarden en geiten) dan komt de plant uiteraard
niet tot bloei, maar zonder begrazing vormt de plant een breedbladige
basis met bloeistengels tot 150-180 cm hoogte. De borstelvormige aren
zijn reuze populair bij vogels! 
Droogte en vocht deren dit gras niet, intensieve begrazing en brand
worden goed doorstaan, door de vorst komen ze goed heen, kortom: een
doordouwer!

De absolute topper als voeding voor
zangvogels, ze zijn er dol op om de zaden zelf
uit de halmpjes te pikken. Onrijp gesneden is
dit sierlijke grasje beeldschoon als snijbloem,
ook voor droogboeketten. Een klein veldje met kanariegras wuift sierlijk en
maakt (tegen de rijping) een typerend knisperig geluid. Hoogte 1m, als
snijgroen goed in 2 maanden, zaad rijp in ruim 3 maanden.

Het ideale gras om hooi van te maken. Rond
1700 kwam dit gras in cultuur in Amerika en is
vooral gepromoot door Timothy Hanson (vanaf
1720), vandaar de populaire naam Timothy-
gras. Fantastische kwaliteit voor paarden, konijnen, varkens en andere
huisdieren. Vers en jong goed voedsel voor volièrevogels.

Zacht behaarde, dikke halmpjes, kleurend van
groen naar roodbruin. Dit éénjarige gras groeit
graag op vochtige grond (zeker in de eerste
groeispurt) en kan tegen zeewind. Op een hoogte van ongeveer 50 cm
wuiven de halmen, zacht als een "kudde" muisjes!

Het nut van deze wintergroene rogge is
allereerst, dat door de actieve beworteling de
mineralen en humus in de grond minder snel
uitspoelen. Vervolgens is het groen, mits vroeg
in het voorjaar afgemaaid een prima groenvoer voor (klein)vee. Tenslotte
groeit er in de zomer een sterke rogge uit! Wilt je dit laatste niet dan kan
het groen ook op de composthoop en de wortelkruin worden ingewerkt.

Dit eenjarige gewas wordt professioneel nog
geteeld voor roggebrood of als
groenbemesting. Typerend zijn de lange,
stevige haren aan de halm en de komvormige
aanhechting van het blad (zgn. "oortjes") Gerst is ook lekker als
kiemgroente. Tenslotte is het jonge roggegras een lekkernij voor poezen!
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Secale multicaule 'Waldstauden'

OERROGGE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675720 100 g  € 2,50 
675720.1 250 g   € 4,95 
675720.2 1 kg   € 15,00 
675720.3 25 kg   € 175,00 

Setaria macrocheata

TROSGIERST OF VOGELGIERST 
(Engels: Foxtail Millet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675800 4500 zaden (10 g)  € 2,95 

Setaria italica 'Lowlander'

TROSGIERST OF VOGELGIERST 
(Engels: Foxtail Millet)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
675900 2250 zaden (5 g)  € 2,95 

Sorghum bicolor 'Red Broom' /
'Red Head'

SUDANGRAS 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676250 ± 125 zaden (3 g)  € 2,95 

Sorghum bicolor 'Black Amber' /
'Texas Black'

SUDANGRAS 
(Engels: Egyptian Millet,
Sudangrass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676270 ± 125 zaden (3 g)  € 2,95 

Sorghum bicolor 'Colored
Upright' gemengd

SUDANGRAS 
(Engels: Egyptian Millet,
Sudangrass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676300 ± 125 zaden (3 g)  € 1,95 

Sorghum bicolor 'Mixed Colors'

SUDANGRAS 
(Engels: Egyptian Millet,
Sudangrass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676340 3 g  € 1,95 

Stipa tenuissima

VEDERGRAS 
(Engels: Mexican Feather Grass,
Needle Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676410 350 zaden (0,1 g)  € 1,95 

Triticum aestivum 'Tataros' /
'Residence' /'julius'

WINTERTARWE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676440.1 voor 20 m² (500 g)   € 4,95 
676440.2 voor 200 m² (5 kg)   € 25,00 

Triticum aestivum 'Tybalt' /
'Lavett'

BAKTARWE 
(Engels: Common Wheat)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676445 100 g  € 1,95 
676445.1 250 g   € 2,95 
676445.2 1 kg   € 7,95 
676445.3 5 x 1 kg   € 25,00 
676445.4 10 x 1 kg   € 45,00 

Triticum aestivum? 'Utrechtse
Blauwe' / 'Utrecht Blue'

LANGE BAARD TARWE 
(Engels: Long Awns Wheat)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676455.1 50 g  € 4,90 

Triticum dicoccoides

WILDE EMMERTARWE 
(Engels: Wild Emmer)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676470 50 g  € 3,50 

Triticum dicoccum 'Padre Pio'

EMMER-SPELT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676480 ± 200 zaden (10 g)  € 1,50 

Triticum spelta 'Sammy'

SPELT 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676490 50 g  € 3,95 
676490.1 500 g   € 9,95 

Dit is de oudst bekende voorloper van de
hedendaagse rogge. Deze graansoort, die
verwant is aan tarwe en gerst, is ongeveer
7000 jaar oud. Oerrogge is op een gegeven
moment ontstaan in het Midden-Oosten, van
waaruit het zich heeft verbreid naar het Noord-Westen en zeer populair
werd wegens haar weerbestendigheid en duurzaamheid. Oerrogge geeft
brood en broodjes een donkerder kleur en een enigszins zoete smaak. 
Vroeger werd deze rogge ingezaaid op open plaatsen in het bos, vandaar
de naam Oerbos Rogge. In andere regio’s wordt het ook aangeduid als St
John’s Rogge, omdat deze werd ingezaaid op St. John’s dag (24 juni), in
ons huidige zachte klimaat tamelijk laat...  
Door de kleinere graankorrels, in vergelijking met traditionele rogge, en
een relatief laag rendement (minder dan 50% van het hedendaagse
rogge), nam de populariteit van oerrogge snel af. Ondanks de voor de
hand liggende voordelen zoals de heerlijke smaak en de
vorstbestendigheid, is oerrogge bijna volledig verdwenen.  
Oerrogge is onlangs gelukkig met succes herontdekt. Hoewel het
merendeel van alle soorten brood en broodjes wordt gemaakt van tarwe
(zachte tarwe, spelt, emmer of eenkoren), is rogge na tarwe het meest
gebruikte broodgraan. Oerrogge bereikt een hoogte van wel 2 meter en de
aren worden normaal gesproken pas na de eerste blootstelling aan vorst
gevormd. Een van de grootste voordelen van oerrogge is haar krachtige en
verfijnde wortelstructuur, die doordringt in de gehele bodem. De
diepgewortelde plant laat daarmee een perfecte bodem achter, bijzonder
geschikt voor de latere bebouwing van groenten of zelfs van andere
graansoorten. 
Oerrogge ontwikkelt een opmerkelijk aroma tijdens het bakproces en de
zeer kleine graankorrels geven het product een enigszins zoete smaak. De
rogge wordt hoofdzakelijk verwerkt in volkorenmeel en grutten in brood en
banketbakkers-waren. 
Het proteïnegehalte is hoger dan 10%, (dit is zeer hoog) en is eveneens
zeer rijk aan sporenlementen zoals kalium, magnesium, ijzer en zink, en
bevat veel vitamine B. Met oerrogge bereide voedingsmiddelen zijn een
heerlijk en voedzaam alternatief voor personen met tarwe-intolerantie.
(tekst - bewerkt en gecorrigeerd - uit www.waldkorn.com)

De iets hangende dikke gierst-aren hebben
eerst een lichtgroene kleur, mooi voor
boeketten. Het lancetvormige blad is vrij
breed. Vanwege de geringe hoogte (70 cm) is
dit soort ook als tuinplant bijzonder populair. De vogels smullen ervan in
de herfst! Dan zijn ze inmiddels beigebruin afgerijpt.

De iets hangende dikke gierst-aren hebben
eerst een groene, daarna een warmbronzen
kleur, ideaal voor herfstboeketten. Het
lancetvormige blad is vrij breed. Hoogte 90-
120 cm.

De echte bezemmaïs, je komt ze veel in
Hongarije en Roemenië tegen. Op een hoogte
van 2m komen de zeer lange en losse halmen,
die tot bezems worden gebonden. In de tuin
een frivool sieraad in warme, bruinrode kleur.

Het koren van de toekomst! Lees de hierna
volgende beschrijving maar eens… In Afrika is
dit gewas al vanaf 3000 v. Chr. (dus al 5000 jaar!) in cultuur, vanaf de 17e
eeuw in Amerika bekend (meegenomen door zwarte slaven) en inmiddels
het 5e gewas in de wereld! Een opsomming van de vele eigenschappen en
toepassingen: het graan is glutenvrij(!), ontgiftigend (anti-oxidant), je kan
het graan bakken, poppen, fermenteren tot mout (werkt dan als
probiotica), gebruik als grutten of couscous en verwerken tot melasse of
suikerstroop. Verder wordt in Afrika het graan voor bierproductie en het
stro voor huizenbouw en verpakking (karton) gebruikt. Overtuigd?  
Dit oude ras uit Texas heeft een iets losse vorm en glimmende, pikzwarte
zaden.

Het koren van de toekomst! Lees de hierna
volgende beschrijving maar eens… In Afrika is
dit gewas al vanaf 3000 v. Chr. (dus al 5000 jaar!) in cultuur, vanaf de 17e
eeuw in Amerika bekend (meegenomen door zwarte slaven) en inmiddels
het 5e gewas in de wereld! Een opsomming van de vele eigenschappen en
toepassingen: het graan is glutenvrij(!), ontgiftigend (anti-oxidant), je kan
het graan bakken, poppen, fermenteren tot mout (werkt dan als
probiotica), gebruik als grutten of couscous en verwerken tot melasse of
suikerstroop. Verder wordt in Afrika het graan voor bierproductie en het
stro voor huizenbouw en verpakking (karton) gebruikt. Overtuigd? Dit
polvormende grassoort vormt halmen in de kleuren rood, goud, zwart en
kastanjerood met vele tussenkleuren. De enorme stengels worden
ongeveer 200-250 cm hoog en de plant wortelt diep, wat goed is voor de
grondstructuur.

Kent u de strobezems van vroeger (bij de
kapper b.v.)? Al eeuwenlang worden in Oost-
Europa en (later) in de US deze bezems
gemaakt van de Sorghum. Van oorsprong oogst de mens ook het zaad van
dit gras om mee te bakken! Hoogte 1,5 - 2m. Afgeleid van de originele
bezemmaïs en dus sierlijk los van vorm is dit mengsel met zwarte, rode,
purperen, bruine en gele halmen.

Als lichte veertjes wuiven de halmpjes van dit
zachte gras in de wind...voor een bewegelijk
plekje in de tuin, een middelhoge Stipa!
Hoogte 40-60 cm. Meerjarig.

Een ideaal gewas om de tuin in de winter
beteeld te houden. Het voordeel daarvan is,
dat de aanwezige voedingstoffen minder
uitspoelen. Wintertarwe kan zelfs nog in
januari worden gezaaid! In het voorjaar omspitten, afmaaien of laten
doorgroeien tot echte tarwe.Toepassingen te over: u kunt er bv. mee
bakken, of vers snijden als snijbloem!

Een veelzijdig gewas! Allereerst heeft dit
tarwezaad een uitstekende bakkwaliteit: brood
uit eigen tuin. Uit een hoekje van uw
tarweveldje oogst u wat onrijpere aren om vers in boeketten te verwerken
of te drogen in droogboeketten. Verder: jaarrond gezaaid in een potje
aarde, ontstaat kattengras, spinnend lekker voor uw poes! Tenslotte is
tarwe ook populair als kiemgroente: zie nr 699700.

VANAF EIND 2015 WEER BESCHIKBAAR. DE
GEHELE NIEUWE OOGST IS OPGEKOCHT…
Zonder twijfel een van de mooiste tarwerassen
op aarde met 4 rijen blauwgrijze zaden en lange, zwarte baarden. Het
dorsen is niet zo gemakkelijk bij dit oude ras, maar ach... geniet vooral
van deze mooie tarwe op de tuin of in prachtige boeketten! Dit ras schijnt
tot het begin van de 20e eeuw rond Utrecht veel geteeld te zijn. Wij
kregen het zaad van Salt Spring Seeds.

Wilde emmer is sinds 1906 ontdekt in Rosh
Pina en is de voorouder van de eeuwenlang
gekweekte emmertarwe, zoals we die kennen
van opgravingen en in grafkamers van
pyramiden. Het is ook de voorouder van onze huidige tarwe. Emmer werd
in de “vruchtbare sikkel” van het Midden-Oosten geteeld, maar ook in
India zijn resten gevonden. Het Joodse volk ten tijde van de Thora teelde
ook emmerkoren. Samen met eenkoren en gerst vormt emmer het koren
van de oudheid. Bijzonder om dit historische graan eens te telen, je bakt
er een aardig broodje van! Tenslotte is wilde emmer ook heel sierlijk in
tuin en boeketten.

Een kruising tussen Emmer, Kamut en Durum
leverde dit prachtige, speltachtige ras op.
Kenners noemen dit het lekkerste graan, dat
ze kennen: notig, zoet, perfect! Het proberen
waard dus... We verspreiden dit ras in kleine
porties zodat zoveel mogelijk kwekers er een eigen kweek van kunnen
maken! Het gewas is hoog, sterk en vorstbestendig, zodat teelt in herfst of
voorjaar kunnen plaatsvinden.

Mooie, grove aren met zeer lange baarden. In
de voedsel-branche staat spelt dichtbij tarwe
en is een goede vervanger voor hen die niet
tegen tarwebloem kunnen.
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Triticum turgidum ssp. Turanicum
'Kamut'

KAMUTTARWE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676495.1 voor 10 m² (250 g)   € 3,95 
676495.2 4x250 g   € 10,00 
676495.3 10 kg   € 75,00 

Triticum turgidum ssp. Turanicum
'Khorasan'

WONDERTARWE 
(Engels: Miracle Wheat, Khorasan
Wheat)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676497 ± 200 zaden (10 g)  € 1,95 
676497.1 30 g (met kaf) of 30 aren   € 2,95 

X Triticale hybride 'Sw Talentro' /
'Sequenz' / 'Twingo'

TARWEROGGE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676510 100 g  € 1,95 
676510.1 250 g   € 2,95 
676510.2 4x250 g   € 6,95 
676510.3 5 kg   € 19,95 

Eenjarige Siergrassen Mix
'Annual Mixture'

EENJARIGE SIERGRASSEN MIX 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
676600 3 g  € 1,95 
676600.1 50 g  € 9,95 

Gazonspeelgras 'Solide'

GAZONSPEELGRAS 
(Engels: Playground Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678000.1 250 g voor 12m²   € 4,95 
678000.2 1 kg voor 50m²   € 11,95 
678000.3 15 kg voor 750m²   € 150,00 

Gazonspeelgras Bijzaai 'Solide'

GAZONSPEELGRAS BIJZAAI 
(Engels: Playground Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678010.1 100 g voor 5m²   € 2,95 

Gazongras Schaduw 'Schaduw'

GAZONGRAS SCHADUW 
(Engels: Grass for Shadow)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678025.1 100 g voor 5m²   € 3,50 
678025.2 3x100 g voor 15m²   € 7,50 
678025.3 1 kg voor 50m²   € 12,95 
678025.4 15 kg voor 750m²   € 150,00 

Gazongras Siertype 'Siergazon
Royal'

GAZONGRAS SIERTYPE 
(Engels: Lawn Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678030.1 100 g voor 5m²   € 3,50 
678030.2 3x100 g voor 15m²   € 7,50 
678030.3 1 kg voor 50m²   € 12,95 
678030.4 15 kg voor 750m²   € 150,00 

Microklavergazon 'Microclover'

MICROKLAVERGAZON 
(Engels: Grass with Microclover)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678050.1 660g + 33g voor 25-35 m²   € 12,50 
678050.2 1980g + 100g voor 75-100 m²   € 29,95 

Sportgrasveld 'Sv 7'

SPORTGRASVELD 
(Engels: Sport Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678060.1 250 g voor 12,5m²   € 4,50 
678060.2 1 kg voor 50m²   € 11,50 
678060.3 15 kg voor 750m²   € 125,00 

Recreatiegrasveld 'Camping R1'

RECREATIEGRASVELD 
(Engels: Camping Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678070.1 250 g voor 12,5m²   € 4,50 
678070.2 1 kg voor 50m²   € 11,50 
678070.3 15 kg voor 750m²   € 150,00 

Gazongras Onderhoudsarm 'Low
Maintenance' / 'Slow Motion'

GAZONGRAS
ONDERHOUDSARM 
(Engels: Less Mowing Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678100.1 250 g voor 12m²   € 6,95 
678100.2 1 kg voor 40m²   € 19,95 

Paarden- Geiten- En
Schapenweide 'Horse Star'

PAARDEN- GEITEN- EN
SCHAPENWEIDE 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678200.1 1 kg voor 100 m²   € 12,50 
678200.2 15 kg voor 1500 m²   € 125,00 

Het (redelijk betrouwbare) verhaal gaat dat de
zaden van deze oertarwe uit een sarcofaag
gestolen is…! Een Amerikaans bedrijf heeft
deze harde tarwe weer tot leven gebracht. Het
hoge gehalte aan (minerale) voedingsstoffen, samen met de afwezigheid
van tarwe-allergenen maken deze soort zeer interessant. Lees voor meer
details onder de knop "meer info" op deze site.

Net als Kamut is deze tarwe zeer arm aan
tarwe-allergenen. Een echte oertarwe uit
Khorasan, het land van de rijzende zon... Het grote verschil met Kamut is
het veelvuldig voorkomen van vertakkingen van de bloeiaren, een grappig
verschijnsel waardoor de aren ook erg sierlijk zijn!

Een kruising van tarwe met rogge. Sterk voor
overwintering, dus zaaien in oktober (in het
voorjaar mag ook). Deze professionele
variëteit is een zeer gezonde vervanger voor
zomerrogge en maakt de teelt van tarwe op armere grond (bijv.
zandgrond) mogelijk. 
Tarwerogge is net gekiemd een gezonde kiemgroente en als jong plantje
ook heel geschikt voor het maken van een gezonde sap of voor kattengras
(of konijnen, kippen, hamsters etc.)

Kleine of grote verpakking voor een sierlijk
veldje grasgewuif... Ze zaaien zich uit voor het
jaar erna.

Een sterk mengsel voor speelgazons!  
Sterk en toch sierlijk… dat was de opzet bij de
ontwikkeling van dit mengsel. De fijnheid is
uniek door de toepassing van zeer fijnbladig
Engels Raaigras. Dit raaigras is zeer goed bestand tegen kort maaien,
gazons worden vaak te kort gemaaid, waardoor er gele plekken ontstaan,
met Solide heeft u daar minder last van! Het mengsel staat garant voor
een dichte zode, goede droogtebestendigheid. Uiteraard kan dit gazon
zeer goed tegen betreding. Door de hoge groeisnelheid is er snelle
kieming en vestiging, tevens snel herstel na schade. Er is een normale tot
vrij hoge behoefte aan meststoffen. 
Mengselsamenstelling: 15% Veldbeemd (2 rassen), 40% Roodzwenk (3
rassen) en 45% Engels Raai (3 rassen).

KLEINE HOEVEELHEID VOOR HET BIJZAAIEN
VAN KALE PLEKKEN.  
Een sterk mengsel voor speelgazons! Sterk en
toch sierlijk… dat was de opzet bij de
ontwikkeling van dit mengsel. De fijnheid is uniek door de toepassing van
zeer fijnbladig Engels Raaigras. Dit raaigras is zeer goed bestand tegen
kort maaien, gazons worden vaak te kort gemaaid, waardoor er gele
plekken ontstaan, met Solide heeft u daar minder last van! Het mengsel
staat garant voor een dichte zode, goede droogtebestendigheid. Uiteraard
kan dit gazon zeer goed tegen betreding. Door de hoge groeisnelheid is er
snelle kieming en vestiging, tevens snel herstel na schade. Er is een
normale tot vrij hoge behoefte aan meststoffen. 
Mengselsamenstelling: 15% Veldbeemd (2 rassen), 40% Roodzwenk (3
rassen) en 45% Engels Raai (3 rassen).

Bestand tegen schaduw! 
Dit mengsel kan goed tegen plaatsen waar
weinig of geen zon komt. Hoe dieper de
schaduw, hoe vaker moet worden ingezaaid!
Het schaduwmengsel is niet geschikt voor zware betreding.  
Mengselsamenstelling: 15% Gewoon Roodzwenkgras, 50%
Roodzwenkgras met fijne uitlopers, 35% Veldbeemdgras.

Het mooiste gazon! 
Royal is speciaal ontwikkeld voor de
gazonliefhebber, die hoge eisen stelt aan de
sierwaarde van een gazon. Het is niet geschikt voor zware betreding. Door
het gebruik van roodzwenkgras wordt snel een dichte en fijnbladige zode
gevormd. De gebruikte rassen kunnen zeer goed tegen droogte en
verdragen kort maaien goed.  
Mengselsamenstelling: 15% Gewoon Roodzwenkgras, 50%
Roodzwenkgras met fijne uitlopers, 35% Veldbeemdgras.

Revolutionaire noviteit! Na jaren van selectie
en veredeling is het in Denemarken gelukt om
een niet woekerend, klein klavertje (Trifolium
repens ‘Pirouette’) te ontwikkelen, dat dezelfde
groeikracht als gras bezit. Dit geeft grote voordelen: 
a. Klaver haalt stikstof uit de lucht en geeft het aan het gras, waardoor
veel minder bemesting nodig is en het grasveld voortdurend frisgroen
toont. 
b. De gecombineerde groeikracht in de breedte verdringen nog meer
onkruiden en de mat houdt ook beter vocht vast. 
c. Door het fijne klaverblaadje blijft het graseffect behouden en wordt het
veld ook niet gladder. Sportvelden worden er ook mee aangelegd. 
Ervaringen zijn zeer positief in Groot-Brittannië en België. In Nederland is
bijv. Het Vondelpark er mee ingezaaid. 
In het grasmengsel (15% Veldbeemd, 40% Roodzwenk en 45% Engels
Raai) bevindt zich ± 5% Microclover, apart verpakt. Deze voor het zaaien
goed mengen met het graszaad. Na het ontkiemen en uitgroeien zal de
klaver ongeveer 30% van het geheel gaan uitmaken. De microklaver kan
apart worden gekocht: zie nr. 391900.

Intensief jaarrond sporten! 
Ons sportveldmengsel heeft de volgende
eigenschappen:  
1) Snel bespeelbaar na nieuw inzaaien of
herstellend bijzaaien.  
2) Vormt een dichte en gezonde grasmat.  
3) Is bestand tegen zware bespeling en kort maaien.  
4) Heeft een goed herstellend vermogen tijdens de winter  
5) Kan tegen kort maaien. 
Samenstelling: 75% Engels Raaigras, 25% Veldbeemdgras

Speelweide zonder fratsen! 
Minder sierlijk (dus grover) dan ons
speelgazon, maar des te ruimer inzetbaar. Kan
zeer goed tegen intensief spelen in de
groeimaanden, groeit goed op alle gronden en vormt een dichte zode. 
Samenstelling: 25% Engels Raaigras, 20% Veldbeemdgras, 30%
Roodzwenkgras fijn, 25% Roodzwenkgras fors.

Voor weinig bemesten en maaien! 
Dit unieke grasmengsel is speciaal ontwikkeld
voor weinig onderhoud. De toepassing van Barkoel (fakkelgras) zorgt voor
zeer weinig vegetatieve groei. Gemiddeld betekent dit 40% minder
maaien, dus ook minder maaiafval. Bij droogte behoudt Low Maintenance
langer zijn groene kleur en is bestand tegen normale betreding. Ook
geschikt voor bermen, dijken en openbaar groen.  
Mengselsamenstelling: 10% Engels Raaigras, 10% Veldbeemdgras, 30%
Gewoon Roodzwenkgras, 50% Fakkelgras.

Paarden, geiten en schapen bijten het gras
heel kort af, terwijl koeien het gras met de
tong afscheuren. Dat vraagt om een andere
grassoort. Bovendien hebben paarden, geiten en schapen gras nodig met
veel structuur, weidemengsels voor rundvee bevatten grassoorten met een
hoge voedingswaarde en zijn daardoor niet geschikt voor paarden. De
grassoorten uit dit mengsel hebben een heel laag groeipunt, zodat zij goed
bestand zijn tegen het kort afbijten. Bovendien is speciale aandacht
besteed aan de smakelijkheid en de betredingstolerantie, het gras wordt
niet vertrapt! 
Mengselsamenstelling: 20% Veldbeemdgras, 50% Engels Raaigras, 10%
Roodzwenkgras met forse uitlopers, 20% Timothee. 
Zie ook het kruidenmengsel ‘Top 10' (678210) om vitaliteit van het paard
te verhogen.

Zaden - Grassen en Granen 6/7

https://www.vreekenszaden.nl/676495-triticum-turgidum-ssp-turanicum-kamut
https://www.vreekenszaden.nl/676495-triticum-turgidum-ssp-turanicum-kamut
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/676497-triticum-turgidum-ssp-turanicum-khorasan
https://www.vreekenszaden.nl/676497-triticum-turgidum-ssp-turanicum-khorasan
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/676510-triticale-hybride-sw-talentro-sequenz-twingo
https://www.vreekenszaden.nl/676510-triticale-hybride-sw-talentro-sequenz-twingo
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/676600-eenjarige-siergrassen-mix-annual-mixture
https://www.vreekenszaden.nl/676600-eenjarige-siergrassen-mix-annual-mixture
https://www.vreekenszaden.nl/678000-gazonspeelgras-solide
https://www.vreekenszaden.nl/678000-gazonspeelgras-solide
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/678010-gazonspeelgras-bijzaai-solide
https://www.vreekenszaden.nl/678010-gazonspeelgras-bijzaai-solide
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/678025-gazongras-schaduw-schaduw
https://www.vreekenszaden.nl/678025-gazongras-schaduw-schaduw
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/678030-gazongras-siertype-siergazon-royal
https://www.vreekenszaden.nl/678030-gazongras-siertype-siergazon-royal
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/678050-microklavergazon-microclover
https://www.vreekenszaden.nl/678050-microklavergazon-microclover
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/678060-sportgrasveld-sv
https://www.vreekenszaden.nl/678060-sportgrasveld-sv
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/678070-recreatiegrasveld-camping-r1
https://www.vreekenszaden.nl/678070-recreatiegrasveld-camping-r1
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/678100-gazongras-onderhoudsarm-low-maintenance-slow-motion
https://www.vreekenszaden.nl/678100-gazongras-onderhoudsarm-low-maintenance-slow-motion
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/678200-paarden-geiten-schapenweide-horse-star
https://www.vreekenszaden.nl/678200-paarden-geiten-schapenweide-horse-star
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/391900
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/678210


 

Kruidenmix Voor Paarden 'Top 10'

KRUIDENMIX VOOR PAARDEN 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678210 25 g voor 1 kg graszaad  € 9,95 
678210.1 375 g voor 15 kg graszaad   € 69,00 

Koeienweide 'Field Star'

KOEIENWEIDE 
(Engels: Cow Grass)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
678220.1 1 kg voor 100 m²   € 12,50 
678220.2 15 kg voor 1500 m²   € 125,00 

Om de weide voor paarden nog smakelijker te
maken hebben we een uitgekiend
kruidenmengsel samengesteld. De darmflora
en dus de vitaliteit van het paard wordt
gestimuleerd cq bevorderd. Samenstelling: 2%
walstro, 2% wilde peen, 11% gewone pastinaak, 11% gewone
duizendblad, 11% peterselie, 11% cichorei, 11% smalle weegbree, 14%
venkel, 10% grote pimpernel en 17% karwij. Meng deze kruidenmix met
het speciale graasgras voor bijters: 678200 ‘Horse Star’

Het beste gras voor koeien is Engels Raaigras.
Dit mengsel bevat 4 toprassen van deze
grassoort, zeer voedzaam en begraasbaar van
lente tot herfst. De rassen hebben een stevige
beworteling om tegen het trekkende grazen van koeien bestand te zijn.
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