Kløver
Kløver forbedrer græskvaliteten ved at
fiksere kvælstof. Det giver større udbytter
og gør græsset mindre modtageligt over
for kronrust og gør det også mere
velsmagende. Resultatet er en større
indtagelse, hvilket øger mælkeydelsen.

Duet
Rød- og hvidkløver til billig produktion af
protein
•Højt udbytte ved reduceret gødskning
•Akkumulerer op til 150 kg N
•Hurtigtvoksende

Permanent
Kortvarig

Egenskaber
Kvælstoffiksering
Persistens
Konkurrenceevne (aggressiv)
Vinterhårdførhed
Tørstofudbytte

Højt udbytte ved reduceret gødskning
Duet er en blanding af rød- og hvidkløver, der er testet og godkendt i Danmark. Den kan bruges
sammen med en græsfrøblanding eller til oversåning på eksisterende grønsvær. Når kløveren er godt
etableret, kan den tilføre ekstra protein til græsserne. Dette er især fordelagtigt i situationer, hvor
gødskningen er begrænset.
Akkumulerer op til 150 kg N
Det optimale indhold af kløver i en græsmark er 30-50 %. Med denne andel af kløver tages den
optimale mængde kvælstof fra luften og frigives til græsserne. Det svarer til 150 kg N pr. ha årligt. Det
er vigtigt med en god græsmarksstyring, så det sikres, at græsmarken indeholder den optimale andel af
kløver. Få mere at vide hos din leverandør.
Hurtigtvoksende
Rødkløveren i Duet er meget hurtigtvoksende og giver proteinudbytte helt fra starten. Det høje udbytte
fås i 2-3 år, hvorefter indholdet af rødkløver kan gå lidt tilbage. Den storbladede hvidkløver i denne
blanding er vinterhårdfør og persistent. Indholdet af hvidkløver i grønsværen øges, og den overtager
proteinproduktionen fra rødkløveren. Dette sikrer en hurtig og billig produktion af protein.

Specifikationer
Udsåningsmængde
Udsåningsperiode
Anvendes sammen med
Anvendes sammen med
Anvendes sammen med
Anvendes sammen med

8-10 kg/ha
01/03 – 15/08
Tetra Plus
GS Struktur
GS Effekt
GS Maxi
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Sammensætning
62% Rødkløver
38% Hvidkløver

Kløver
Kløver forbedrer græskvaliteten ved at
fiksere kvælstof. Det giver større udbytter
og gør græsset mindre modtageligt over
for kronrust og gør det også mere
velsmagende. Resultatet er en større
indtagelse, hvilket øger mælkeydelsen.

Permanent
Kortvarig

Egenskaber
Kvælstoffiksering
Persistens
Konkurrenceevne (aggressiv)
Vinterhårdførhed
Tørstofudbytte
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