
 

 
 

Handleiding Pure Graze® Saladebuffet® 
U ontvangt deze handleiding omdat u een Saladebuffet® hebt besteld, waarvoor onze dank. Om uw 

succes met het Saladebuffet® te ondersteunen vindt u op dit document de belangrijkste succes 

factoren. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met ons.  

 

Voor een uitgebreide soortenlijst kunt u terecht op onze website, hierin staat informatie over de 

werking van de verschillende planten soorten in de Pure Graze Saladebuffetten. 

 

Contact: 

Telefoonnummer: 0546-624005 

WhatsApp:  0031-0653310421 

E-mail:    info@puregraze.com 

Super-Classes:   Feb 2021, aanmelden via www.puregraze.com/super-class/  

Webinars:   Nov 2020, aanmelden via www.puregraze.com/webinars/ 

 

Certificering: 

Saladebuffetten danken hun werking aan de unieke samenstelling. Deze samenstelling leidt er ook 

toe dat Saladebuffetten verpakt moeten worden in verschillende verpakkingen om te voldoen aan de 

wettelijke eisen die gesteld worden door de certificerende instanties NAK en voor Saladebuffet BIO, 

SKAL. Dit geeft u de garantie dat de mengsels aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.  

 

De verpakkingen samen vormen het Saladebuffet. Voor het zaaien mengt u de inhoud van de 

verpakkingen goed door elkaar, om ontmenging tijdens het zaaien te voorkomen. 

 

Zaaiadvies bij her-inzaai: 

- Zorg voor een stevig zaaibed. 

- Zaai de Saladebuffetten® oppervlakkig, bij voorkeur breed-werpig.  (0 cm / 0,5 cm diep, zaai 

maximaal 1 hectare per keer om ontmenging te voorkomen.) 

- Rol het perceel na het zaaien, bij voorkeur met een gekartelde ijzeren rol, bijvoorbeeld een 

Cambridge rol. 

 

Zaaiadvies bij door-zaai: 

- Zorg voor een open zode, door de zode te bewerken met een schijveneg of wied-eg. 

- Zaai oppervlakkig, met een zaaimachine met kets-plaatjes (0 cm / 0,5 cm) 

- Zorg voor een goede aansluiting van het zaad met de bodem. 

- Rol het perceel na het zaaien, bij voorkeur met een Cambridge rol. 

- Wanneer alleen klavers en kruiden gewenst zijn, gebruik dan Saladebuffet® Doorzaai. 
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Bemesten: 

- Saladebuffetten® NIET bemesten met kunstmest. Bij overwegend weiden is aanvullende bemesting 

niet nodig.  

- Saladebuffetten bemesten met 10-20 ton vaste mest in het voorjaar 

 

Weiden en maaien: 

- Weiden met kleinere stukken tegelijk, zo wordt de biodiversiteit het best gewaarborgd 

- Inscharen/maaien bij 5% bloei 

- Voor de hoogste groei per dag, weiden/maaien net voordat het gewas in de bloei raakt. 

- Zo hoog mogelijk maaien. (10/12 cm maaien) 

 

Hoeveelheid: 

- Voor alle Saladebuffetten, behalve Saladebuffet® Doorzaai, geld dat de verpakkingseenheid 

voldoende is voor een halve hectare. Voor Saladebuffet® Doorzaai geld een zaaihoeveelheid van 10 

kg per hectare. 

 

Onze Service: 

Uw aanschaf van een Saladebuffet is geen eindpunt maar een startpunt. 

Daarom besteden we veel zorg aan de service, zodat u succesvol kunt zijn met het Saladebuffet van 

uw keuze. 

 

- Pure Graze organiseert Open Dagen. 

- Pure Graze organiseert Super Classes Saladebuffetten. 

- We geven op locatie, telefonisch, per app en mail adviezen. 

 

Voor vragen neem vrijblijvend contact met ons op! 

 

Uw succes is bepalend voor ons succes! 

Uw succes is onze beste reclame! 

 
Disclaimer: 
Deze handleiding is naar beste weten en met de grootste zorg ontwikkeld ter ondersteuning van de gebruiker van 
Saladebuffetten ®van Pure Graze®. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
Ondanks alle zorg die besteed is aan dit document aanvaardt Pure Graze® geen aansprakelijkheid voor schade die het 
gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze handleiding. Alle rechten zijn voorbehouden aan Pure 
Graze®. Het is niet toegestaan gegevens van dit document over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, zonder voorafgaande toestemming van Pure Graze®. 

 
 
 
 
 
 


