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•  Ecologisch aandachtsgebied (EA) 
Wordt de groenbemester ingezet om te voldoen aan de vergroeningseis voor het  
gemeenschappelijk landbouwbeleid? Houd dan rekening met de volgende voorwaarden:

 
  Algemene voorwaarde bij een vanggewas

	n Gebruik een mengsel van zaaizaad uit eenzelfde categorie
	n Bewaar de originele etiketten en aankoopbewijze minimaal 5 jaar
	n Het vanggewas staat minimaal 8 weken op het land

	 	Specifieke	voorwaarde	Categorie	1	algemene	lijst
	n Telt mee voor 0,3
	n Zaai minimaal 75% van de aanbevolen zaaizaadhoeveelheid
	n Zaai alleen mengsel van 2 toegestane soorten  met een mengverhouding van minimaal 97%/3%
	n Zaai in ná de hoofdteelt vanaf 15 Juli maar vóór 15 Oktober
	n Het gebruik van gewasbeschermingsmiddel is (minimaal 8 weken) niet toegestaan
	n Vanggewas na een hoofdteelt van mais is verplicht maar telt niet mee voor EA 

 

•	 	Aaltjesproblematiek 
Door het nemen van een grondmonsters wordt de aanwezigheid van aaltjes onderzocht. Houdt hier rekening 
mee met het kiezen van de juiste groenbemester. Bekijk de tabel voor het beste advies of voor meer informatie 
voor uw gewas óf groenbemester kijk op https://www.aaltjesschema.nl/Schema.aspx 

Door veranderende wet- en regelgeving, aanvullende eisen van afnemers en nieuwe onderzoeken wordt de inzet van een 
juiste groenbemester steeds belangrijker. Het is immers de basis voor een goede start van een volgende teelt.  

Daarnaast spelen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de vergroeningseisen een rol, maar ook de veranderingen 
van minder of niet kerende grondbewerkingen of juist aaltjesproblematiek. Dit alles maakt het kiezen van een juiste 
groenbemester tot een bewuste keuze. 

De keuze voor een juiste groenbemester maak je als teler op basis van verschillende variabelen. De juiste 
groenbemester vind je in ons assortiment. Staat de gewenste groenbemester er niet bij? Neem contact op en we 
bekijken de mogelijkheden. Een mengsel zelf samenstellen kan al vanaf 1000 KG 

Onze	mogelijkheden 
Onze groenbemesters zijn los verkrijgbaar, als kant en klaar GLB-mengsel óf als zelf-meng variant.  
De bloemen en kruidenmengsels zijn kant en klare mengsels ter bevordering van de natuurontwikkeling en kleurrijke 
plaatsjes, maar voldoen ook aan de GLB-eisen en worden ingezet als drachtplant mengsel. 

“Het zaaien van de juiste groenbemester is de basis voor een goede start van een volgende teelt”

Kijk	voor	meer	informatie	op	www.cropshop.nl	of	bel	+31(0)165	76	42	64

 
Variabelen	voor	de	keuze	van	de	juiste	groenbemester
•  Inzaaitijdstip 

Afhankelijk van de oogst van het hoofdgewas kan de groenbemester worden gezaaid. Houd rekening met de 
zaaiperiodes van de verschillende groenbemesters. Bekijk hiervoor de onderstaande tabel.

•	 	Diepe	of	ondiepe	worteling? 
Elke groenbemester heeft een type wortelontwikkeling, van een penwortel tot juist een brede en diepe worteling 
of zodenvormende groenbemester. Door een gevarieerde combinatie kan de bodemstructuur worden verbeterd 
zelfs zonder grondbewerking.   

Cysteaaltjes Wortelknobbelaaltjes Wortellesieaaltjes Stengelaaltjes Vrijlevende wortelaaltjes Virussen

Z D ZV K Z D Z D ZV K Z D ZV K Z D Z D Z D ZV Z D ZV Z D ZV Z D ZV K Z D ZV K Z D ZV Z D ZV Z Z D ZV Z D ZV Z Z D ZV

Alexandrijnse klaver br ? ll ? ? lll lll ? ? lll i ? ? ? ? i ? ? ? ? lll

Bladrammenas br - -- R -- R - - R ll - ? lll - ? ll l ? lll ll ? -

Engels raaigras br lll - - - l - lll ll ll - l lll lll ll i lll lll lll ll

Facelia br - - - ? l ll - ? lll ? ? ll ? ? l ? ? lll

Italiaans raaigras br lll - - - lll - lll ll lll - l lll lll ll i lll lll lll lll S

Japanse haver br ? - - ? lll - l ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Lupine br - ? ? ? ? lll ? ? lll i ? ? ? i lll ? ? i ? i ? lll

Rode klaver - ? - ll ? ? ? ? ? i lll i lll ? ? ? ? ? ? ?

Tagetes br - - - - - - i - -- i -- ? ? ? i ? i ? ? i ? i ? lll S

Voederwikke br ? ll - ? l R lll ? ? lll i ? ? ? ? i ? lll ? ? - i

Witte klaver br - ? - ll ll R i ll R i ? ll lll lll i lll ? lll ? ? ? ? lll S i

Zwaardherik br ? ? ? ? l i ? i ? ? lll ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bladrammenas vs - -- R -- R - - R ll - ? lll - ? ll l ? lll ll ? -
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onbekend ? onbekend Z Zand

geen -- actieve afname D Dalgrond

weinig 0-15% - natuurlijke afname ZV Zavel

matig 16-35% l weinig K Klei

zwaar 36-100% ll matig L Löss
lll sterk
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TIP: Pas je een niet kerende grondbewerking toe, let dan op de wortelontwikkeling om door de inzet van een 
groenbemester toch een ideale bodemstructuur te behalen.  
 

TIP: Kies een groenbemester die in de winter gemakkelijk afvriest om een spuit- en grondbewerking te voorkomen. 

TIP: Op zoek naar een drachtplantmengsel, bekijk ons FAB-mengsel op pagina 10. 

GROENBEMESTER GLB-MIX
ENKEL-
VOUDIG

ZELF-
MENG

ZAAIPERIODE ADVIES 
ZAAI HOEVEELHEIDJULI AUG SEPT OKT

Japanse haver (GLB) X X X 70 kg/ha
Bladrammenas BCA1 multiresistent (GLB) X X X 25 kg/ha
Bladrammenas BCA 1 (GLB) X X X 25 kg/ha
Gele mosterd BCA 2 (GLB) X X X 25 kg/ha
Wikkemix X 30-40 kg/ha
Groentemix X 30-40 kg/ha
Aardappelmix X 30-40 kg/ha
Suikerbietenmix X 25-30 kg/ha
Humusmix X 30-40 kg/ha
Maaimix X 30 kg/ha
Biofum X 15 kg/ha
Happy Kappes X 60 kg/ha
Voederwikke X X 90-120 kg/ha
Engels raaigras X X 25 kg/ha
Italiaans raaigras X X 25 kg/ha
Alexandrijnse klaver X X 30-40 kg/ha
Tagetes X X 6-8 kg/ha
Facelia X X 6-8 kg/ha
Rode klaver X X 10-20 kg/ha
Witte klaver X X 10-12 kg/ha
Luzerne X X 30 kg/ha
Lupine X X 120-130 kg/ha
Voedererwt X X 60 kg/ha
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Groenbemester mengsels
CROPSHOP	JAPANSE	HAVER	GLB

Japanse haver 97% met Zwaardherik 3%, 
kant-en-klaar voor u gemengd.

EIGENSCHAPPEN
	n Reductie PP-aaltje
	n Snelle opkomst
	n Veel organische stof
	n Geschikt voor alle grondsoorten
	n Vorstgevoelig 
	n zwaardherik	sterft	af	in	de	winter,	 
geen	bespuiting	of	bewerking	nodig!

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 70 kg/ha
Zaaiperiode:  t/m Oktober

Gele mosterd BCA 2 97% met bladrammenas BCA I 3%,
kant-en-klaar voor u gemengd.

EIGENSCHAPPEN
	n Lok- en stoppelgewas
	n Snelle opkomst
	n Gaat onkruid tegen
	n Actieve reductie van bietencyste aaltje
	n Geschikt voor alle grondsoorten

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 25 kg/ha
Zaaiperiode:  tot half September

CROPSHOP	GELE	MOSTERD	BCA	2	GLB

Bladrammenas BCA 1 97% met gele mosterd BCA 2 3%,
kant-en-klaar voor u gemengd.

EIGENSCHAPPEN
	n Lok- en stoppelgewas
	n Snelle opkomst
	n Gaat onkruid tegen
	n Actieve reductie van bietencyste aaltje
	n Geschikt voor alle grondsoorten

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 25 kg/ha
Zaaiperiode:  tot begin September

CROPSHOP	BLADRAMMENAS	BCA	1	GLB

CROPSHOP	BLADRAMMENAS	BCA	1	
MULTIRESISTENT GLB

Bladrammenas BCA 1 multiresistent 97% met 
zwaardherik 3%,kant-en-klaar voor u gemengd.

EIGENSCHAPPEN
	n Reductie van bietencyste aaltjes en M. chitwoodi
	n Snelle opkomst
	n Gaat onkruid tegen
	n Geschikt voor alle grondsoorten

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 25 kg/ha
Zaaiperiode:  tot begin September

Groenbemester mengsels

De Cropshop Groentemix GLB is ontwikkeld voor 
diverse bouwplannen met aardappelen, suikerbieten en 
verschillende soorten groenten. De multiresistente 
Bladrammenas vermindert de bietencysteaaltjes, 
alsmede de meloidogyne soorten. Japanse Haver 
vermindert vrijlevende aaltjes. 

SAMENSTELLING
	n 65% Japanse haver
	n 35% Bladrammenas Multiresistent

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 30 - 40 kg/ha
Zaaiperiode:  tot begin Oktober

CROPSHOP	GROENTEMIX	GLB

De Cropshop Aardappelmix GLB is speciaal ontwikkeld 
voor aardappeltelers. Het grote aandeel lupine en 
bladrammenas zorgt voor een goede doorwortelbaarheid 
en zeefbaarheid van de grond. Het mengsel is zo 
opgebouwd dat de producten de overdracht van het 
tabakratelvirus vermindert. Tevens kunnen de 
vlinderbloemigen 30-40 kg N/ha vastleggen.

SAMENSTELLING
	n 40% Blauwe Lupine 
	n 20% Japanse haver 
	n 20% Bladrammenas Toro (Laatbloeiend)
	n 10% Voedererwt
	n   5% Facelia
	n   5% Alexandrijnse klaver

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 30 - 40 kg/ha
Zaaiperiode:  t/m Augustus

CROPSHOP	AARDAPPELMIX	GLB

De Cropshop Wikkemix GLB combineert de voordelen 
van onze Groentemix met die van wikke. Wikke wortelt 
zeer diep en verbetert de structuur dus ook in diepere 
lagen. Ook heeft het een sterke stikstofbinding. Zo heeft 
u naast de reductie van aaltjes ook nog eens een betere 
structuur en gratis stikstof. 

SAMENSTELLING
	n 35% Japanse Haver
	n 30% Multiresistente bladrammenas
	n 35% Wikke

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 30 - 40 kg/ha
Zaaiperiode:  t/m September

CROPSHOP	WIKKEMIX	GLB

De Cropshop Suikerbietenmix GLB is een bieten-
cysteaaltje-reducerend mengsel. De bladrammenas en 
lupine in het mengsel zorgen voor een diepe doorworteling 
van de grond. Ze zijn in staat storende lagen gedeeltelijk 
op te heffen. De bladrammenas en gele mosterd zijn 
beiden aaltjesreducerend. De vlinderbloemigen kunnen tot 
wel 40 kg N/ha vastleggen.

SAMENSTELLING
	n 15% Blauwe Lupine
	n 15% Wikke
	n 35% Bladrammenas BCA1
	n   5% Facelia
	n 20% Gele Mosterd BCA2
	n 10% Alexandrijnse klaver

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 25 - 30 kg/ha
Zaaiperiode:  t/m Augustus

CROPSHOP	SUIKERBIETENMIX	GLB
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Groenbemester mengsels

De Cropshop Maaimix GLB is speciaal ontwikkeld voor de 
vroege maai in het voorjaar. Door de snel groeiende 
soorten Italiaans raaigras en klaver is dit mengsel snel 
oogstbaar na de winter. Tevens legt de klaver in dit 
mengsel - mits op tijd gezaaid - minimaal 30 kg N/ha vast!

SAMENSTELLING
	n 60% Italiaans raaigras
	n 25% Witte klaver
	n 15% Rode klaver

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 30 kg/ha
Zaaiperiode:  t/m September

CROPSHOP	HUMUSMIX	GLB

De Cropshop Humusmix GLB is een mengsel voor
bouwplannen met veel tarwe en mais. De verschillende
planten in het mengsel zorgen voor een goede
door wortelbaarheid van de grond. Door het grote aandeel 
vlinderbloemigen houdt het wel tot 60 kg N/ha vast.
 

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 30 - 40 kg/ha
Zaaiperiode:  t/m Augustus

CROPSHOP	MAAIMIX	GLB

CROPSHOP	BIOFUM	GLB

Biofum is een speciaal mengsel voor het bestrijden van 
bodemplagen door middel van biofumigatie. Het proces 
is gebaseerd op de vorming van gas, dat vrijkomt uit de 
plantencellen nadat ze zijn geplet. Als de kruisbloemige 
cellen mechanisch worden beschadigd, komt het gas 
isothiocyanaat (ITC) vrij. De geplette planten moeten 
onmiddellijk in de grond worden gewerkt en, indien 
mogelijk, worden afgedekt zodat de ITC niet ontgassen. 
ITC vernietigt een groot aantal schadelijke organismen 
en ziekteverwekkers in de bodem.

SAMENSTELLING
	n 80% Bladrammenas
	n 10% Bladkool
	n 10% Bruine mosterd

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 15 kg/ha
Zaaiperiode:  tot midden Augustus

CROPSHOP	HAPPY	KAPPES	GLB

Een mix van groenbemesters die is ontwikkeld met het 
oog op vruchtwisseling met een hoog aandeel kool.
De gebruikte componenten zijn grotendeels neutraal 
ten opzichte van alle voor kool relevante aaltjes en 
voorkomen vermeerdering van knolvoet.
Door de snelle ontwikkeling van de planten is een lange 
zaaiperiode mogelijk.

EIGENSCHAPPEN
	n 85 % Japanse haver
	n 15% Facelia

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaizaadhoeveelheid: 60 kg/ha
Zaaiperiode:  tot begin September

SAMENSTELLING
	n 15% Voedererwt
	n 15% Alexandr. klaver
	n 15% Sarradella

	n 15% Facelia
	n 20% Sudangras
	n 20% Wikke

JAPANSE HAVER
Door de snelle beginontwikkeling van deze groenbemester wordt onkruid snel 
en effectief onderdrukt. Met het zaaien van Japanse haver nemen de aaltjes 
(wortellesie-aaltje) op een natuurlijke wijze af, op een gelijksoortige manier als 
zwarte braak. Japanse haver is geschikt voor alle grondsoorten.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 70 kg/ha Zaaiperiode: t/m Oktober

BLADRAMMENAS	BCA	1	MULTIRESISTENT
Bladrammenas wordt breed ingezet in de tuin- en akkerbouw. Het ontwikkelt 
zich sneller dan het onkruid en reduceert naast het Bietencysteaaltje ook 
wortelknobbelaaltjes.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 25 kg/ha Zaaiperiode: tot begin September

Bladrammenas heeft verschillende toepassingen. Het wordt ingezet als 
stikstofvanggewas, voor de toevoer van organisch stof, of als bietencyste-
aaltjesbestijder. Daarnaast biedt het bescherming tegen het verstuiven van de 
grond en onderdrukt het onkruiden door de snelle beginontwikkeling. In het 
voorjaar wordt het als lokgewas geteeld tegen aaltjes en in het najaar ingezet 
als stoppelgewas. Bladrammenas is geschikt voor alle grondsoorten.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 25 kg/ha Zaaiperiode: tot begin September

BLADRAMMENAS	BCA	1	

Gele mosterd groeit snel waardoor er snel een bodem bedekking ontstaat. 
Hierdoor wordt in korte tijd veel organische stof geproduceerd en dienst het als 
antistuifgewas. Gele mosterd kan laat gezaaid worden en is hiermee geschikt 
voor laat vrijkomend land. Het is geschikt voor nagenoeg alle grondsoorten, 
behalve zure grond.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 25 kg/ha Zaaiperiode: tot half September

GELE	MOSTERD	BCA	

In de wikke bestaan zomer- en winterwikken. Beide worden in verschillende 
periodes gezaaid. Winterwikke heeft een goede wintervastheid. Het gewas 
ontwikkeld snel, het is een goede bodembedekker en houdt onkruid in toom. 
De opbrengst van droge stof als stikstof is hoog en van goede kwaliteit.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 90 - 120 kg/ha Zaaiperiode: t/m Augustus

VOEDERWIKKE	

Groenbemesters	enkelvoudig
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Engels raaigras wordt veelal ingezaaid als dekvrucht met als voordeel dat 
de worteling intensief is. Het groeit zowel op kleigrond als vochthoudende 
zandgrond en heeft een goed herstelvermogen.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 25 kg/ha Zaaitijd: t/m Oktober

ENGELS RAAIGRAS

Italiaans raaigras is prima te gebruiken als groenbemester en voor 
voederwinning. Het gras heeft een sterk ontwikkeld wortelstelsel waardoor 
er veel organisch stof in de grond wordt verdeeld. In vergelijking met 
Engels raaigras heeft Italiaans raaigras een snellere opkomst, goede 
bodembedekking en hogere vers- en droge stof opbrengst.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 25 kg/ha Zaaiperiode: t/m Oktober

ITALIAANS RAAIGRAS

Alexandrijnse klaver is een uitstekende groenbemester. Korte tijd na het 
afsterven begint het gewas te mineraliseren. Ook bindt het gewas stikstof uit te 
lucht om het vervolgens op te slaan in de wortels. Het is een voedzaam gewas 
en is vooral geschikt voor löss- en kleigronden en is goed bestand tegen 
schimmels.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 30 - 40 kg/ha Zaaiperiode: t/m Augustus

ALEXANDRIJNSE KLAVER
Groenbemesters	enkelvoudig

TAGETES
Tagetes is een goede bestrijder van het wortellesieaaltjes (Pratylenchus 
penetrans). De populatie hiervan kan tot 99% afnemen. Naast het bestrijden 
van wortellesieaaltjes is de teelt van Tagetes ook goed voor de structuur en 
organische stofgehalte in de bodem. Omdat Tagetes vorstgevoelig is kan 
deze pas vanaf vanaf half mei worden gezaaid. Tagetes is geschikt voor alle 
grondsoorten en is bodembedekkend als deze dicht is gezaaid.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 6 - 8 kg/ha Zaaiperiode: t/m Juli

FACELIA
Facelia is de uitblinker in gebruiksgemak. Met maar een kleine zaaihoeveelheid 
krijgt u prachtig paars bloeiend gewas. Deze snelle grondbedekker vriest 
makkelijk af in de winter en zorgt voor een mooie structuur in het voorjaar. 
Zonder extra bodembewerking of bespuiting kan de volgende teelt beginnen.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 6 – 8 kg/ha Zaaiperiode: t/m Augustus

LUZERNE
Omdat Luzerne veel eiwitten, vitaminen en mineralen bevatten wordt deze 
voornamelijk gezaaid voor voederdoeleinden. De meerjarige plant heeft een 
krachtig wortelstelsel en kan daardoor tot meerdere jaren geoogst worden. Het 
dient tevens als bodemverbeteraar, onkruidonderdrukker en stikstofbinder.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 30 kg/ha Zaaitijd: tot begin September

*	Andere	samenstellingen	en/of	verhoudingen	op	aanvraag!

Groenbemesters	enkelvoudig

Rode klaver is een groenbemester die wordt ingezet als maaigewas. Omdat 
de rode klaver een groot stikstofbindend vermogen heeft is niet noodzakelijk 
om deze van (extra) stikstof te voorzien. De groenbemester is een goede 
bodembedekker en is naast dat het wintervast is, weinig vatbaar voor ziekten.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 10 - 20 kg/ha  Zaaitijd: t/m September

RODE KLAVER

WITTE	KLAVER
Witte klaver heeft een groot stikstofbindend vermogen en hoeft niet van (extra) 
stikstof te worden voorzien.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 10 - 12 kg/ha Zaaitijd: t/m April

Lupine is met name bedoeld voor het zaaien op zandgronden, een 
kalkhoudende grond is echter niet optimaal. De Lupine haalt stikstof uit de 
lucht en legt
deze vast in de grond.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 120 - 130 kg/ha Zaaiperiode: t/m Augustus

LUPINE

Voedererwten worden gebruikt voor het voeden van vee. Het is een op het 
land een vroegbloeier en het heeft tijdens de groei een gelijkmatige rijping. 
Voedererwt bevat veel eiwitten en zijn stikstof bindend.

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 60 kg/ha Zaaiperiode: t/m Augustus

VOEDERERWT
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Bloemen-	en	kruidenmengsels
AGRI STAR 
FUNCTIONELE	AGRO	BIODIVERSITEIT	(FAB)	
MENGSEL

AGRI STAR 
KRUIDENRIJK AKKERRANDMENGSEL

Voordelig eenjarig mengsel bestaande uit 19 soorten.  
Het doel van het mengsel is de agrobiodiversiteit rond 
akkers te stimuleren, wat een gunstig effect heeft op het 
hoofdgewas. Het FAB mengsel zet de akkerrand vol met 
bloemen die bijen, vlinders, insecten en vogels een bron 
geven van bescherming en voedsel. 

SAMENSTELLING
Alexandrijnse klaver, boekweit, bolderik, chrysant, 
cosmea, gele ganzenbloem, gierst, gipskruid, groot 
akkerscherm, hoofdjesgilia, klaproos, kleine zonnebloem, 
korenbloem, luzerne, meisjesogen, facelia, saffloer, vlas, 
zomertarwe 

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 10 - 15 kg/ha
Zaaiperiode: t/m Juni

Fraai graan-bloemenmengsel dat naast het leveren van 
voedsel en een schuilplaats voor vogels, een mooi plaatje 
vormt in het landschap. Hoofdbestanddeel is een drietal 
graansoorten, daarnaast bevat het mengsel grassoorten, 
vlinderbloemigen, bloemen en kruiden.  
Het mengsel past in het GLB landbouwsubsidie beleid.

SAMENSTELLING
zomertarwe, haver, zomergerst, roodzwenkgras, 
Westerwolds raaigras, beemdlangbloem, rode klaver, 
witte klaver, honingklaver, luzerne, erwt, wikke, boekweit, 
vlas, cichorei, karwij, klaproos, korenbloem, margriet

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 30 - 40 kg/ha
Zaaiperiode: t/m Juni

AGRI STAR 
AKKERRANDMENGSEL BESTUIVING

Ongeveer tachtig procent van de planten in de natuur 
wordt bestoven door insecten. Bijen spelen een 
belangrijke rol als bestuiver in de land- en tuinbouw.

Tübingermengsel is een beproefd eenjarig bijen- (en 
vlinder)mengsel, geschikt voor akkerrand. Cropshop heeft 
hier hopklaver en luzerne aan toegevoegd. Planten die 
bekend staan als uitstekende bij- en vlinderplanten.

SAMENSTELLING
bladrammenas, boekweit, borrage, dille, gele mosterd, 
goudsbloem, korenbloem, koriander, kaasjeskruid, facelia, 
zwarte komijn, hopklaver, luzerne

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 15 kg/ha
Zaaitijd: t/m Mei

AGRI STAR 
AKKERRANDMENGSEL PLAAGBEHEERSING

Zweefvliegen, loopkevers, gaasvliegen, spinnen en 
sluipwespen in een akker doen zich te goed aan 
potentiële landbouwplagen. Door bloemenstroken en 
overwinteringsplekken aan te leggen is het mogelijk 
plagen op een natuurlijke manier te beheersen. 
 
Akkerrand plaagbeheersing is een mengsel van een- en 
meerjarige soorten.

SAMENSTELLING
klaproos, saffloer, boekweit, korenbloem,  
zonnebloem, cosmea, gele ganzenbloem, bolderik, 
chrysant, wikke, margriet, luzerne, meisjesogen, 
hardzwenkgras, roodzwenkgras

PRODUCT-	EN	TEELTINFORMATIE
Zaaidichtheid: 20 - 25 kg/ha
Zaaitijd: t/m Mei

Wildafweer
KONIJNENNETTEN

Het verjagen van konijnen en/of hazen kan nodig zijn 
om de akkers en gewassen te beschermen. Een 
effectief product hiervoor zijn de konijnennetten. Deze 
zijn uit te breiden met een schrikapparaat voor een nog 
effectievere werking. Het afwisselend gebruik van 
diverse afweer producten levert de beste resultaten op.

Het net heeft een hoogte van 50, 75 of 120cm en een 
maaswijdte van 7,5*5cm of 7,5*7,6cm en is in alle 
gevallen gemakkelijk en snel te plaatsen. De onderzijde 
is voorzien van een pen om deze eenvoudig in de grond 
te drukken of slaan.

AVITRACK

Een programmeerbaar akoestisch vogelafweersysteem 
met gepatenteerde anti-gewenningstechnologie 
verkrijgbaar in 2 varianten, de A5 en de 18S. Het is 
een milieuvriendelijke manier van vogelafweer zonder 
overlast voor de omgeving. Het heeft een werkingsduur 
van 3 weken bij een uitzendinterval van 20 minuten 
gedurende 14 uur per dag en heeft een bereik van 2 tot 
4 ha.

HAWK	KITE

De (black) hawk kite lijkt op een roofvogel en heeft een 
spanwijdte van 140cm. Bij een klein zuchtje wind gaat 
de vlieger de lucht al in en door de onvoorspelbare 
bewegingen zullen vogels de omgeving weren. Het 
product wordt geleverd met een uitschuifbare mast van 
7 of 10m inclusief grondanker. Het bereik is hiermee 
0,75ha tot 1,5ha.

LASEROP	160	EN	200*

Een volautomatisch apparaat wat vogels verjaagt 
met een laserstraal die horizontaal beweegt. 
Hiermee geeft het geen overlast voor de omgeving. 
Het apparaat is weerbestendig en werkt met 
temperaturen van -10c tot 45c. De laser wordt 
aangesloten op een 12V accu met evt. aanvullend 
een zonnepaneel op standaard. Een adapter voor 
230V netstroom met kabel en stekker zijn optioneel te 
bestellen. Het bereik is >2000m en 350 graden rond.

NB. De LaserOp 200 beweegt zowel horizontaal als 
verticaal wat de uitermate geschikt maar voor afweer 
op grote hoogte of glooing in een perceel.

Kijk	voor	het	complete	assortiment	bloemen-	en	kruidenmengsels	op	onze	website Kijk	voor	het	complete	assortiment	wildafweer	op	onze	website
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Heeft u vragen over 
onze producten in de 
flyer, neem dan gerust 
contact met ons op. 

Kijk ook eens op 
onze website voor het 
complete assortiment 
zaaizaden, wild- en 
insectenafweer en 
afdekmaterialen.

Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag!

	n Breedtes 2,00 - 28,00 m *
	n Lengtes 100 - 250 m *
	n Gewicht ca. 38 gr/m²
	n Doorlaatbaar voor lucht en water
	n Multi-bescherming van uw gewassen

MULTIKLIMAPROTECT

	n Breedtes 4,00 - 26.00 m *
	n Lengtes 100 - 250 m *
	n Maaswijdte 6 mm x 7 mm
	n Gewicht 36 gr/m2

	n Kleur groen / zwart
	n Uitstekende bescherming tegen 

gevleugeld en ongevleugeld wild

WILDPROTECT

CROPSHOP	BIEDT	U:
• Hoogwaardige producten
• 2 dagen levertijd  

in overleg mogelijk
• Goede klantenservice  met 20 jaar ervaring
• Grote eigen voorraad
• Houdbaarheidsgarantie 

	n Breedtes 2,00 – 18,00 m*
	n Lengtes va. 100 m*
	n Maaswijdte  0,8 * 0,8 mm of  

1,3 * 1,3 mm
	n Gewicht 75 / 85 / 95 gr/m2

	n Fysieke barrière tegen diverse 
insecten

	n ook in kleinere maaswijdte leverbaar!

INSECT	PROTECT	0.8	EN	1.3

Tel:	+31	(0)165-76	42	64		| 	info@cropshop.nl

	n Gewicht ca 140 gr/m2

	n Div afmetingen
	n Kleur groen
	n Luchtdoorlatend
	n Waterafstotend
	n Ter bescherming van  

uw geoogst product

TOPPROTECT	140

The cover crop specialists

Afdekmaterialen

*	Andere	maten	op	aanvraag!


