
‘Meer melk per hectare’ 
is meer dan een belofte.
Het is het resultaat van onze continue investering in 

productontwikkeling. Hierbij werkt onze R&D-afdeling zeer 

nauw samen met profes sionele inter nationaal opererende 

partners, die hun sporen op dit gebied meer dan verdiend 

hebben. Het concept sluit naadloos aan bij de filosofie van 

Visscher Holland, waarin inno vatie voor een beter rendement 

centraal staat. Duurzaam en met een sterke focus op het 

verbeteren van de kwaliteit. 
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VisscherHolland is een SKAL-gecertificeerde 
leverancier van zaaizaden voor biologische 

(melkvee) bedrijven.

Korte Venen 7   Postbus 7, 8330 AA Steenwijk, Holland    
T +31 (0)521 51 30 42   info@visscherholland.com   www.visscherholland.com

Innovative Dutch  

   since 1949 Assortiment voor de 
biologische landbouw

Mycorrhiza
De motor in de bodem
Bacteriën en schimmels zijn de motor van de plant om een goede 

opbrengst te behalen. De goede wortelschimmels (mycorrhiza) 

zorgen ervoor dat planten beter de benodigde mineralen en 

water kunnen opnemen en de plant beter laat groeien en ook 

weerbaarder maakt.

  Hogere opname van voedingsstoffen.

  Lagere onkruid druk.

  Gezonde planten.

MooR
Een unieke bodemverbeteraar!
MooR brengt de mineralen versneld naar de plant toe. De bacte-

riën in MooR verhogen de opnamecapaciteit rondom de wortels. 

Een makkelijk afbreekbare koolstofvorm fungeert als startvoe-

ding voor de bacteriën.

Voordelen van MooR
  Duidelijke verbetering van het noodzakelijk bodemleven.

  Geen uitspoeling van kostbare mineralen.

  Minder water geven.

  Maakt vastgelegde mineralen (fosfaat) vrij voor opname.

  Betere opname van mineralen.

  Makkelijk te verdunnen, klontert niet.

  Recent SKAL gecertificeerd.

Met MycorrhizaZonder Mycorrhiza



ADVANCE® inkuilmiddel

  Betere benutting celinhoud door enzymen.

  Minder inkuilverliezen door snelle stabiliteit.

  Remt broei, daarom meer benutbaar ruw eiwit.

  Enzymen zorgen voor een betere ruwvoerefficiëntie. 

 Als enige wetenschappelijk onderzocht in Nederland.

Schothorst-onderzoek 2017: 
10% meer voer en hoger eiwit in de melk! 

UltraSorb® Mycotoxinen deactivator

Mycotoxinen verminderen de diergezondheid en dierprestaties. 

Tussen verschillende diersoorten zijn er grote verschillen 

in vatbaarheid en gevoeligheid voor mycotoxinen. 

UltraSorb® zorgt voor de binding van de 

mycotoxinen. UltraSorb® is meer dan alleen 

klei mineralen. De bioactieve ingrediënten in 

UltraSorb® zorgen naast een zeer effectieve binding, 

ook voor het transformeren en neutraliseren van 

mycotoxinen. Bovendien bevat UltraSorb® een uniek 

mengsel van etherische oliën, welke bescherming 

biedt tegen de negatieve effecten van toxinen en tevens 

de voer-opname bevordert.

Graszaden:

Country Balance EKO
Breed inzetbaar, voor zowel beweiden als maaien

  70% Maurizio (tetra) en 30% diploïde rassen voor goede 

zodevorming.

  Smakelijk gras door inzet van Maurizio (kroonroest 8,5).

  Hoge drogestofopbrengst, vooral in het voorjaar.

  Zeer goede standvastigheid (8,1) en goede wintervastheid (7,5).

Ook uit voorraad leverbaar:

BioMax EKO:  Grotendeels diploïde rassen als Option en Romark.

Havera 4 EKO:   Zowel tetra- als diploïde rassen, aangevuld met 

15% timothee.

Zaaiadvies: 40 - 45 kg, aangevuld met klaver:

Rode Klaver EKO,  advies: 4 - 7 kg per ha

Witte Klaver EKO,  advies: 2 - 4 kg per ha

MegaSeeds Graskruiden

Een mengsel van belangrijke gezonde graslandkruiden, zoals:

  Wilde cichorei , bevat veel vitamines en planthormonen.

  Smalle weegbree, heeft helende en versterkende 

eigenschappen.

  Peterselie , medicinaal gezien de meest waardevolle plant.

Daarnaast: Esparcette , wilde peen , duizendblad en pimpernel. 

  Tevens leverbaar in EKO:  Italiaans raaigras 

  vlinderbloemigen 

  groenbemesters

Samenstellingen onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Melkzuur
bacteriën

Azijnzuur
bacteriën

Enzymen
ADVANCE

INKUILMIDDELEN
Startvoeding

bacteriën

Maiszaden:

Pirro EKO
vroeg (FAO 210)

  Vroegrijpe massa met behoud van kwaliteit.

  Stevig, fors gewas en groeit nog door tijdens en na de bloei.

  Voor de meest optimale teelt zijn 85.000 planten voldoende.

  Veel praktijkervaringen: vroeg, tonnen en VEM!

LG 30.215 EKO
vroeg (FAO 220)

  Een gezond gewas met steile bladstand en goede kolf.

  Zeer goede voorjaarsontwikkeling en grondbedekking.

  Rassenlijst 2018 als snijmaïs: Hoog zetmeelgehalte.

Colisee EKO
vroeg (FAO 220)

  Al een paar jaar goede ervaringen in EKO-teelt.

  Goede start en groeit snel uit tot een fors gewas.

  Goed gevulde kolf en daardoor ook goede VEM.

 Tevens leverbaar in EKO:  Benedictio 

Ronaldinio 
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