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FIELD STAR BG 3 

Field Star BG 3 bestaat voor 100% uit Engels raaigras. 
Het graszaadmengsel bestaat volledig uit grasrassen van de 
Rassenlijst. Field Star BG 3 is zowel geschikt voor beweiden als 
percelen die veel gemaaid worden. Het is standvastig en geeft snel 
een dichte zode. Naast een hoge opbrengst heeft dit mengsel ook 
een hoge voederwaarde. Field Star BG 3 is zeer geschikt voor het 
doorzaaien van bestaande percelen.

Eigenschappen
• Rassenlijstmengsel
• Voor maaien en intensief beweiden
• Goede productie en lange levensduur
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden
• Goede roestresistentie en daardoor smakelijk

Samenstelling
10% Engels raaigras laat dipl. Maiko
  5% Engels raaigras laat dipl. Bovini
35% Engels raaigras laat dipl. Humbi 1
10% Engels raaigras middentijds dipl. Trenio
40% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal

FIELD STAR BG 4

Field Star BG 4 is het Rassenlijstmengsel dat uit Engels raaigras 
en timothee bestaat. Kenmerken van timothee zijn smakelijkheid, 
ongevoelig voor kroonroest en wintervastheid. Timothee is geschikt 
voor maaien, omdat het een vroege eerste snede heeft. Het BG 
mengsel zorgt voor veel en smakelijk gras en heeft weinig te lijden 
onder strenge winters. Fieldstar BG 4 levert meer structuur aan 
ruwvoer.

Eigenschappen
• Rassenlijstmengsel
• Voor maaien
• Door timothee vroege eerste snede
• Goede productie en lange levensduur
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden  

Samenstelling
  8% Engels raaigras laat dipl. Maiko
  8% Engels raaigras laat dipl. Bovini
20% Engels raaigras laat dipl. Humbi 1
10% Engels raaigras middentijds dipl. Trenio
26% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal
28% Timothee Classic/Erecta

VEETEELT

Ten Have Seeds heeft een breed assortiment weidemengsels voor maaien en beweiden. Naast de vier BG mengsels 

bevat het Field Star assortiment speciale mengsels die massa, smakelijkheid en structuur verzekeren. De Horse Star 

paardenweidemengsels zijn specifiek samengesteld voor paarden. 

FIELD STAR BG 5

Field Star BG 5 bestaat uit Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem, 
veldbeemdgras, witte cultuur- en weideklaver. De rassen staan 
beschreven in de Rassenlijst. Het BG mengsel is breed inzetbaar 
voor het beweiden van percelen. Ook onder minder gunstige 
groeiomstandigheden blijft Field Star BG 5 productief. Witte klaver is 
een belangrijk component van het mengsel. Deze klaver bindt stikstof 
en geeft het gewas smaak.

Samenstelling
  8% Engels raaigras laat dipl. Maiko
  8% Engels raaigras laat dipl. Bovini
17% Engels raaigras laat dipl. Humbi 1
10% Engels raaigras middentijds dipl. Trenio
13% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal
14% Timothee Classic/Erecta
14% Beemdlandbloem Merifest
  3% Veldbeemdgras Miracle
  3% Witte weideklaver Rivendel
10% Witte cultuurklaver Riesling/Merwi

FIELD STAR BG 11

Field Star BG 11 heeft een veelzijdige samenstelling.  
Het Rassenlijstmengsel bestaat uit Engels raaigras, timothee, 
beemdlangbloem en veldbeemdgras. Een goede productie en een lange 
levensduur zijn kenmerkend voor Field Star BG 11. Ook onder minder 
goede groeiomstandigheden presteert het BG mengsel goed. Vooral op 
veengrond en zware kleigrond komt Field Star BG 11 goed tot zijn recht. 
Het mengsel is breed inzetbaar voor zowel maaien als beweiden.

Eigenschappen
• Rassenlijstmengsel
• Voor maaien en beweiden
• Veelzijdige samenstelling
• Goede productie en lange levensduur
• Te gebruiken op moeilijke gronden

Samenstelling
  8% Engels raaigras laat dipl. Maiko
  8% Engels raaigras laat dipl. Bovini
20% Engels raaigras laat dipl. Humbi 1
10% Engels raaigras middentijds dipl. Trenio
23% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal
14% Timothee Classic/Erecta
14% Beemdlandbloem Merifest
  3% Veldbeemdgras Miracle

RASSENLIJSTMENGSEL 
Mengsels voor grasland kunnen een extra kwaliteitsaanduiding krijgen. Deze Rassenlijstmengsels zijn mengsels voor blijvend 

grasland die voldoen aan de procentuele samenstelling met de bijbehorende rassen van de Aanbevelende Rassenlijst.

Zaaiadvies

Toepassing Zaaidichtheid bij inzaai Zaaiperiode

Veeteelt* 45 – 55 kg per ha. maart – september

Paarden 90 kg per ha. maart – september

* De zaaidichtheid van Field Star Maaien en Field Star Structuur is 50 – 60 kg per ha. De zaaidichtheid bij doorzaai is de helft van de 
hoeveelheden bij nieuwe inzaai. 

Kwaliteit 

Graszaadmengsels zijn van hoogwaardige kwaliteit en 

gecertificeerd. Indien een genoemd ras niet beschikbaar is, 

wordt een kwalitatief gelijkwaardig ras geleverd.

Verpakking 

Graszaadmengsels zijn verpakt in papieren zakken van 15 kg. 

Horse Star Kruidenmengsel is verpakt per 250 gram.

Levering

Field Star en Horse Star graszaadmengsels zijn op 

voorraad: vóór 15.00 uur besteld, is de volgende werkdag 

geleverd. Leveringen boven 150 kg worden franco geleverd 

door heel Nederland. De transportkosten voor leveringen 

onder 150 kg bedragen €15,=.

VEETEELT
Het gebruik van ruwvoer neemt steeds maar toe. Het staat 

dan ook voorop dat het rendement van weidegrassen hoog 

moet zijn. De BG mengsels bestaan altijd uit de nieuwste 

rassen van de Rassenlijst. Field Star mengsels zijn geschikt 

voor maaien, beweiden, structuur of smakelijkheid. De 

samenstellingen sluiten hierop aan.

PAARDEN
Het gras in paardenweiden is specifiek afgestemd op 

de behoefte van paarden.  Het spijsverteringssysteem 

van paarden verschilt van ander vee. Daarnaast heeft 

het graasgedrag van paarden een grotere aanslag op de 

grasmat. De Horse Star graszaadmengsels garanderen 

gezond ruwvoer en zijn bestand tegen de zware belasting.

Eigenschappen
• Rassenlijstmengsel
• Voor beweiden
• Veelzijdige samenstelling

•  Goede productie en lange 
levensduur

•  Breed inzetbaar (ook voor 
schapen- en paardenweiden)



GAZON EN RECREATIE

FIELD STAR PRODUCTIE

Field Star Productie is toegespitst op de smakelijke eigenschappen 
van het gras. Het mengsel is het hele jaar door bijzonder smakelijk 
en goed verteerbaar. Field Star Productie heeft een voortreffelijke 
roestresistentie waardoor melkkoeien er meer van opnemen, dus 
een hogere opname van droge stof. Het mengsel heeft een goede 
productie, lange levensduur en is op vrijwel alle gronden te gebruiken. 
Field Star Productie is zeer standvastig en geeft een dichte zode. 
Voor 70% bestaat het mengsel uit tetraploïde grassoorten. Hierdoor is 
het mengsel minder gevoelig voor ziekten.

Samenstelling
15% Engels raaigras laat tetra. Meltador
20% Engels raaigras laat tetra. Rivaldo
10% Engels raaigras middentijds tetra. Trivos
25% Engels raaigras middentijds tetra. Melverde/Mercedes
10% Engels raaigras middentijds dipl. Abosan
20% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal

FIELD STAR WEIDEGRAS 3

Field Star Weidegras 3 is een geschikt mengsel voor beweiden en 
maaien. Het weidemengsel creëert in korte tijd een dichte zode en 
heeft een hoge opbrengst. De procentuele samenstelling van het 
mengsel komt overeen met Field Star BG 3. De gebruikte rassen 
staan op Europese lijsten en scoren vergelijkbaar of beter op 
landbouwkundige eigenschappen. Dat maakt Field Star Weidegras 3 
een betrouwbaar mengsel met een goede prijs- kwaliteitverhouding. 

Eigenschappen
• Goedkoper alternatief voor Field Star BG 3
• Voor maaien en beweiden
• Standvastig en dichte zode
• Goede roestresistentie
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden

Samenstelling
50% Engels raaigras laat dipl. Romark/Asturion
50% Engels raaigras middentijds dipl. Chicago/Calvano 1

FIELD STAR SMAKELIJK

Field Star Smakelijk bestaat uit verschillende soorten Engels raaigras 
en timothee. Deze wintervaste timothee heeft meteen een vroege 
eerste snede voor een hoge opbrengst. Het mengsel heeft een goede 
roestresistentie waardoor melkkoeien er meer van opnemen. Het 
productieve graszaadmengsel is zeer smakelijk en structuurrijk. De 
voederwaarde is hoog en van goede kwaliteit. Field Star Smakelijk is te 
gebruiken op vrijwel alle gronden. Het is zeer standvastig, geeft een dichte 
zode en is minder gevoelig voor ziekten door de tetraploïde grasrassen.

FIELD STAR WEIDEGRAS 11

Field Star Weidegras 11 is een veelzijdig weidemengsel dat geschikt 
is voor zowel maaien als beweiden. Door de samenstelling kan 
het mengsel zich goed aanpassen voor het gebruik op moeilijkere 
gronden. Ook bij niet ideale groeiomstandigheden houdt Field Star 
Weidegras 11 zich goed staande. Het weidemengsel kent een hoge 
opbrengst en lange levensduur. Het verschil tussen Field Star BG 
11 en Field Star Weidegras 11 zijn de grasrassen, die bij Field Star 
Weidegras 11 voornamelijk op Europese lijsten staan.

Eigenschappen
• Goedkoper alternatief voor Field Star BG 11
• Voor maaien en beweiden 
• Uitgebreide samenstelling
• Geschikt voor moeilijkere gronden
• Goede productie

Samenstelling
36% Engels raaigras laat dipl. Romark/Asturion
33% Engels raaigras middentijds dipl. Chicago/Calvano 1
14% Timothee Erecta
14% Beemdlangbloem Merifest
  3% Veldbeemdgras Evora

FIELD STAR MAAIEN

Field Star Maaien is speciaal ontwikkeld voor een optimaal rendement 
van een maaiperceel. De veehouder is zeker van een maximale vroege 
eerste snede gras door de toevoeging van festulolium. De toegepaste 
festulolium soorten zijn van de nieuwste generatiekruisingen 
tussen raaigrassen en festuca’s. Belangrijke eigenschappen van 
festulolium zijn de snelle voorjaarsgroei, goede standvastigheid 
en structuurwaarde. Hierdoor is de opbrengstpiek van Field Star 
Maaien in het voorjaar en niet – zoals vele andere grasmengsels - in 
de nazomer. Extra droge stof opbrengst in het voorjaar betekent een 
extra hoog rendement van het maaiperceel.

Eigenschappen
• Hoge maaiopbrengst
• Opbrengstpiek in voorjaar
• Vroege, maximale eerste snede
• Hoge roestresistentie, structuurwaarde en standvastigheid
• Snel herstel na zware snede
 
Samenstelling
20% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal
15% Engels raaigras middentijds dipl. Abosan
20% Engels raaigras laat tetra. Meltador
10% Engels raaigras laat tetra. Rivaldo
  5% Engels raaigras middentijds tetra. Trivos
30% Festulolium Hykor/Felina

FIELD STAR STRUCTUUR

Field Star Structuur levert hoogwaardig gras met smaak en structuur. 
Dit mengsel past goed in een maairegime. Het heeft een vroege eerste 
snede voor een hoge opbrengst. Een veelvoorkomend probleem is het 
hebben van onvoldoende structuur in de graskuil, waardoor het risico 
op pensverzuring bij koeien ontstaat. Door het rantsoen aan te vullen 
met structuur wordt de herkauwactiviteit van de koe gestimuleerd 
en bevorderd. De koe maakt meer speeksel aan wat ten goede komt 
van de balans in de pens. Voor de hand liggend is om de structuur 
uit het eigen ruwvoer te halen. Field Star Structuur heeft een hoog 
rendement en is voedingsrijk. Het mengsel kan ook worden gebruikt 
op (zware) kleigronden.

Eigenschappen
• Smakelijk en structuurrijk grasmengsel
• Hoge opbrengst
• Voorkomt pensverzuring
• Goede verteerbaarheid
• Geschikt voor (zware) kleigronden

Samenstelling
30% Engels raaigras middentijds tetra. Melverde/Mercedes
15% Engels raaigras middentijds dipl. Trenio
15% Engels raaigras middentijds dipl. Arsenal
20% Festulolium Hykor/Felina
20% Rietzwenkgras Tuscany

FIELD STAR WEIDEGRAS 4

Field Star Weidegras 4 heeft timothee als extra toevoeging op 
het Engelse raaigras. De timothee heeft een positief effect op 
de smakelijkheid, roestresistentie en wintervastheid van het 
maaimengsel. Field Star Weidegras 4 is een goedkoper alternatief 
voor Field Star BG 4. De samenstelling is gelijk, alleen staan de 
gebruikte rassen op Europese lijsten.  

Eigenschappen
• Goedkoper alternatief voor Field Star BG 4
• Voor maaien 
• Vroege eerste snede
• Standvastig
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden

Samenstelling  
36% Engels raaigras laat dipl. Romark/Asturion
36% Engels raaigras middentijds dipl. Chicago/Calvano 1
28% Timothee Erecta

FIELD STAR WEIDEGRAS 3 TETRA

Field Star Weidegras 3 Tetra bestaat voor 100% uit tetraploïde Engels 
raaigras soorten. Dit mengsel is geschikt voor maaien en beweiden, 
en zeer geschikt voor doorzaaien. Field Star Weidegras 3 Tetra heeft 
een hoge kroonroestresistentie; de rassen Meltador en Mercedes 
scoren hierop zeer goed op de nationale Duitse lijst. Beide rassen 
hebben een “Mohr Anerkennung” waardoor ze ook geschikt zijn voor 
inzaai op veengronden.

Eigenschappen
• 100% Tetraploïde rassen
• Smakelijk en vitaal gras
• Voor maaien, beweiden en doorzaaien
• Goede roestresistentie
• Hoge scores op Duitse lijst

Samenstelling  
50% Engels raaigras laat tetra. Meltador
50% Engels raaigras middentijds tetra. Mercedes

Eigenschappen
• Smakelijk grasmengsel
•  Voortreffelijke 

roestresistentie
• Minder gevoelig voor ziekten

• Goede verteerbaarheid
•  Goede productie en lange 

levensduur

Eigenschappen
•  Smakelijk en structuurrijk 

mengsel
• Hoge opbrengst

•  Te gebruiken op vrijwel alle 
gronden

• Hoge voederwaarde
• Standvastige en dichte zode

Samenstelling
15% Engels raaigras laat tetra. Meltador
15% Engels raaigras laat tetra. Rivaldo
10% Engels raaigras middentijds tetra. Trivos
15% Engels raaigras middentijds tetra. Melverde/Mercedes
10% Engels raaigras laat dipl. Maiko
  5% Engels raaigras laat dipl. Bovini
15% Engels raaigras laat dipl. Humbi 1
15% Timothee Classic/Erecta



HORSE STAR KRUIDENMENGSEL

Horse Star Kruidenmengsel is een veelzijdig kruidenmengsel dat de 
smakelijkheid en de gezondheidswaarde van de grasmat sterk verbetert. 
De unieke samenstelling van kruiden bevordert de weerstand en 
vitaliteit van paarden. Tevens heeft dit mengsel een positieve invloed op 
de darmflora van paarden. De kruiden zijn  bedoeld als bijmenging van 
graszaad.

Eigenschappen
• Verbetering smakelijkheid
• Hoge gezondheidswaarde
• Goed voor de darmflora van paarden
• Bevordert vitaliteit en weerstand van paarden
• Gemakkelijk te vermengen

Samenstelling
 8% Walstro    8% Wilde Peen
 3% Gewone Pastinaak 11% Gewone Duizendblad
13% Peterselie  12% Cichorei
13% Smalle Weegbree 14% Venkel
18% Karwij

PAARDEN

HORSE STAR PAARDENWEIDE

Horse Star Paardenweide is een graszaadmengsel specifiek 
samengesteld voor paarden. Paarden grazen dieper dan bijvoorbeeld 
koeien, waardoor de grasmat aanmerkelijk zwaarder wordt belast. 
Paarden grazen selectief. Alleen de meest smakelijke grassen pikken 
zij eruit, de mindere grassen en onkruiden blijven staan. Het smakelijke 
mengsel is goed bestand tegen kort afgrazen. Het gebruik van een 
weiland of paddock is intensief. Door het draven en galopperen kan 
bij nat weer de groene grasmat snel in een hobbelig veld veranderen. 
Horse Star Paardenweide is een zéér sterk mengsel en presteert goed 
onder deze zware omstandigheden.

Eigenschappen
• Goed herstellingsvermogen
• Smakelijk mengsel
• Geschikt voor maaien
• Snelle kieming en vestiging
• Bestand tegen kort afgrazen

Samenstelling
30% Engels raaigras (sport) Sophie
20% Engels raaigras middentijds dipl. Calvano 1
20% Veldbeemdgras Miracle/Evora
20% Timothee Erecta
10% Roodzwenkgras met forse uitlopers Corail

HORSE STAR PAARDENWEIDE EXTRA

Horse Star Paardenweide Extra is een graszaadmengsel met een laag 
fructaangehalte. Gras bevat een aantal soorten koolhydraten, 
een belangrijke groep is de fructanen. Deze groep koolhydraten wordt 
slecht verwerkt door het spijsverteringssysteem van paarden en komt 
onverteerd in het darmstelsel. Bij de uiteindelijke afbraak worden dan 
veel vetzuren gevormd. Door deze verzuring ontstaan bacteriën die 
het verbindingsweefsel tussen de hoefwand en het hoefbeen van het 
paard aantasten. Zo kan hoefbevangenheid ontstaan. Uit onderzoek 
is gebleken dat de grassoorten uit dit paardenweidemengsel een 
gereduceerd fructaangehalte hebben, waardoor het risico op 
hoefbevangenheid vermindert. Door de specifieke samenstelling is 
Horse Star Paardenweide Extra ook zeer geschikt voor de hooi- en 
kuilvoerwinning.

Eigenschappen
• Laag fructaangehalte
• Kleiner risico op hoefbevangenheid
• Geschikt voor hooi- en kuilvoerwinning
• Voedingsrijk mengsel
• Uitgebreide variërende samenstelling

Samenstelling
10% Kropaar Lumont
20% Engels raaigras middentijds dipl. Calvano 1
15% Veldbeemdgras Miracle/Evora
30% Timothee Erecta
15% Beemdlangbloem Merifest
10% Rietzwenkgras Tuscany
10% Roodzwenkgras met forse uitlopers Corail

      EKO FIELD STAR WEIDEMENGSEL 

EKO Field Star Weidemengsel bestaat voor 100% uit EKO rassen 
en is SKAL- gecertificeerd. Het biologische mengsel kent een hoge 
opbrengst. Het is goed bestand tegen kroonroest en zorgt voor 
een dichte zode, ook in de winter. Het tetraploïde ras maakt het 
weidemengsel goed verteerbaar, zeer smakelijk voor vee en minder 
gevoelig voor ziekten. 

Eigenschappen
• 100% biologisch
• Goede roestresistentie
• Goed verteerbaar en smakelijk
• Hoge opbrengst
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden 

Samenstelling
60% EKO Engels raaigras laat tetra. Polim
40% EKO Engels raaigras middentijds dipl. Option

  EKO FIELD STAR WEIDEMENGSEL  
(met rode klaver)

De samenstelling en eigenschappen van EKO Field Star Weidemengsel 
(met rode klaver) komen veel overeen met het standaard biologische 
weidemengsel. Het verschil is de toevoeging van EKO rode klaver.  
Deze aanvulling levert een hogere opbrengst van de droge stof. 

Eigenschappen
• Hogere droge stof opbrengst door rode klaver
• 100% biologisch
• Goede roestresistentie
• Goed verteerbaar en smakelijk
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden

Samenstelling
55% EKO Engels raaigras laat tetra. Polim
15% EKO Engels raaigras middentijds dipl. Option
10% EKO Rode klaver Lucrum

FIELD STAR ROTATIE

Field Star Rotatie geeft in een korte periode een hoge opbrengst. 
Dit mengsel gaat gemakkelijk twee jaar mee en geeft een hogere 
opbrengst dan een standaard weidemengsel. Field Star rotatie is zeer 
geschikt om te maaien en licht te beweiden. Als meerwaarde voldoet 
dit mengsel ook aan de verplichting als vanggewas na de maïsteelt. 

Eigenschappen
• Goedkoop weidemengsel
• Hoge opbrengst gedurende twee jaar
• Smakelijk gras
• Voor maaien en licht beweiden
• In te zaaien als vanggewas na de maïsteelt

Samenstelling
50% Italiaans raaigras tetra. Meroa
30% Italiaans raaigras dipl. Jolly
20% Engels raaigras middentijds tetra. Mercedes



Ten Have Seeds B.V.
Hoekerweg 1  |  8042 PH Zwolle
Telefoon: +31 (0) 38 76 00 530
E-Mail: info@tenhaveseeds.nl
Website: www.tenhaveseeds.nl

Ten Have Seeds B.V.

Hoekerweg 1  |  8042 PH Zwolle

Telefoon: +31 (0) 38 76 00 530

E-Mail: info@tenhaveseeds.nl

Website: www.tenhaveseeds.nl


