
  

 

 

Nieuwsbrief Mechielsen Oldehove BV 

D.m.v. deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen binnen ons bedrijf, u kunt hierbij denken aan bijv. acties, 
investeringen die gedaan worden etc. 
 

Muizenschade!  

Helaas bereiken ons steeds 

meer berichten over 

muizenschade in onze 

omgeving. Grasland wordt 

aangetast en volledig 

kaalgevreten. Onder water 

zetten zoals vaak wordt 

voorgesteld is niet altijd 

mogelijk en de zachte winter 

helpt ook niet bepaald mee…. 

Niets doen is geen optie en om ruwvoertekorten te verminderen adviseren wij 

u dan ook om vroeg in het voorjaar te beginnen met het doorzaaien van uw 

aangetaste percelen. 

 

 

Doorzaai of (her)inzaai? 

Wanneer de graszode voor meer dan 50% uit slechte grassen, onkruiden of 

open plekken bestaat, is het advies het grasland te vernieuwen. Ook wanneer 

de grasmat voor meer dan 20% uit kweek bestaat is herinzaai aan de orde. Bij 

muizenschade is het verstandiger eerder tot herinzaai over te gaan.  

 

https://www.mechielsen.nl/


Field Star Muizenval: Het doorzaaimengsel bij 

muizenschade! 

Speciaal voor doorzaai van percelen die zijn 

aangetast door vraatzuchtige dieren is er Field Star 

Muizenval. Het mengsel bestaat voor 50% uit 

tetraploïd middentijds Engels raaigras dat zich 

uiterst snel vestigt en 50% diploïd laat Engels 

raaigras dat zorgt voor een voldoende hoge 

zodedichtheid. Afhankelijk van de schade aan het grasland is het advies om 15-

40 k/ha. door te zaaien. 

 

Grass-Profi Mechielsen Oldehove BV. 

Wij kunnen deze werkzaamheden snel en 

vakkundig voor u uitvoeren met onze 

Grass-Profi doorzaaimachine. De machine 

heeft een werkbreedte van 6.00 meter en 

kent een hoge werksnelheid. 

Naast de Grass-Profi beschikken wij over 

de Köckerling doorzaaimachine.  

Voor planning en/of info kunt u altijd 

bellen naar ons kantoor 0594 591331. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u ons volgen op social media? Neem dan eens een kijkje op onze facebook-pagina Mechielsen 
Oldehove BV of volg ons op Instagram! 
  

 
    

Wenst u deze nieuwsbrief niet (meer) te ontvangen dan kunt u zich afmelden door een email te sturen 

naar avg@mechielsen.nl met het verzoek om geen nieuwsbrieven te mailen.  

https://www.facebook.com/mechielsen1963/
mailto:avg@mechielsen.nl

