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GRASS PROFI GP-620

• Verwijderen van onkruid
• Uitkammen van dode grassen
• Activeren van het bodemleven
• Verwijderen van de viltlaag van de grasmat
• Bevorderen van de groei van de bestaande grasmat
• Kiembed voorbereiden voor het graszaad
• Nauwkeurig zaaien van gras op het hele perceel
• Aandrukken van het graszaad

IN HET 
KORT

Grass Profi  is een veelzijdig combinatie werktuig dat 4 verschillende bewerkingen 
combineert. De Grass Profi  GP-620 is een getrokken machine. De onderdelen zijn 
los van elkaar te gebruiken. Ook kunnen de eggetanden vervangen worden door 
triltanden om de Grass Profi  te gebruiken voor het zaaien van groenbemester in 
bouwland.
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Nadat we een perceel in het najaar hadden ingezaaid, 
constateerden we in het voorjaar dat de grasmat erg open 
was en veel onkruid bevatte (vooral muur).

We besloten door Piersma Dienstverlening het perceel te laten 
doorzaaien met de nieuwe Grass Profi , waarbij in één werkgang 
het vuil werd aangepakt en tegelijkertijd het perceel werd 
doorgezaaid. Wat resulteerde in een mooie volle grasmat zonder 
muur en andere onkruiden.

We zijn tevreden over het resultaat!

MTS Verduin

Eind maart kozen wij ervoor Piersma Dienstverlening een 
perceel door te laten zaaien. Dit perceel had afgestorven 
gras in de zode en een open zode. De machine van Piersma 
Dienstverlening trok het gras los, zaaide het door en drukte 
het aan in één werkgang.

Met de eerste snede was er nog weinig extra opbrengst, maar 
met de tweede snede was er duidelijk verschil te merken in 
opbrengst. De zode was goed dicht!

In de toekomst wil ik ons land minder scheuren om de organische 
stof op peil te houden en zal ik meer gebruik gaan maken van 
deze machine. Hierdoor kan ik het aandeel nieuwe grassen op 
peil houden.

MTS Ruijter-Masteling
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