NutriHerb

Sundere malkekvæg og
øget jordfrugtbarhed

NutriHerb
Foderurter giver din græsmark kraft og kulør i mere end en forstand.
F.eks. styrkes køernes sundhed, når de har adgang til et bredere

og vandrere nyde synet af det smukke, farverige landskab.
NutriHerb er den første og eneste certificerede græsblanding med
foderurter. Sammensætningen, levetiden og foderværdien er nøje
undersøgt og afprøvet. Med NutriHerb er du garanteret den
allerbedste kvalitet.
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bestandene af bier, insekter og engfugle. Og desuden kan cyklister
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materiale i jorden og jordbundslivet et boost. Det er med til at øge

ET

udvalg af foderplanter. Den øgede biodiversitet giver det organiske

Unik sammensætning
Den fremragende foderværdi og de positive indvirkninger på kvægets sundhed er resultatet af
NutriHerbs velovervejede sammensætning. Foderurterne er udvalgt på grund af deres foderværdi og
dybe rodnet. Den højere proteinkvalitet skyldes en større andel af tanniner. Urterne i blandingen har et

HVIDKLØVER

RØDKLØVER

højere mineralindhold end græs (herunder især kobber, cobalt og selen).

• Er den kløverart, der binder mest kvælstof.

• Særdeles velegnet til græsning.

• Pæleroden forbedrer jordens struktur og

• Kan udfylde eventuelle bare pletter.

gør planten tørketolerant.

• En kløverart med en høj persistens.

CIKORIE

ESPARSETTE

• Øger tørstofudbyttet.

• Reduceret methanudledning.

• Naturligt middel mod orm i mave og tarm.

• Nedsætter forekomsten af parasitter.

• Gennem forædling er der opnået et bedre
forhold mellem blade og stængler. Det har

• Letfordøjelig bælgplante.

øget foderværdien og betydet, at planten
KÆLLINGETAND

kan klippes hyppigere.
• Værdifuld i et marksystem, fordi den

• Klarer sig godt under meget ugunstige
forhold.
• Den mest velsmagende foderurt.
• God tørketolerance.

LANCETVEJBRED

forbliver produktiv om sommeren.

• Bedre kvælstofudnyttelse i jorden på grund
KOMMEN

af naturlige nitrifikationshæmmere.
• Gennem forædling er der opnået en større
foderværdi og en god tilpasningsevne
i forhold til både slæt og afgræsning.
• Den oprette bladstilling gør sorten unik og
giver andre urter og græsarter tilstrækkeligt
• Rig på umættede fedtsyrer.
• Indeholder æteriske olier.
• Yndet af insekter og hjælper dem til at
overvintre.

med plads.

Dyrkningsvejledning
En græsmark, der er rig på urter, kræver en anden tilgang i forhold til anlægning og vedligeholdelse end en
ren græsmark. Den nødvendige forvaltning varierer desuden afhængigt af jordtypen. Med nedenstående
tips er du sikret en vellykket dyrkning af græs med foderurter. Med dit valg af gødskning kan du styre
forholdet i den botaniske sammensætning.
Forberedelse
Rent areal

Vælg et areal med et lavt ukrudtspres, eller benyt et falsk såbed.

pH

Få pH’en på plads (sand > 5,5; ler > 6,0).

Gødskning

Arealet skal ikke gødes inden udsåningen. Dermed undgår du, at urterne bliver
udkonkurreret af græsset under etableringen og den første vækst.

Såbed

Forbered et plant og fast såbed.

Udsåning
Såperiode

April eller fra midt august til midt september.

Udsædsmængde

NutriHerb strandsvingel: 60 kg pr. ha.
NutriHerb alm. rajgræs: 45 kg pr. ha.
NutriHerb eftersåning: 15 kg pr. ha.

Tilsætning af

Ønsker du at gøde mindst muligt, eller har du mager sandjord,

ekstra kløver

kan du vælge at tilsætte ekstra kløver til NutriHerb.
Det bedste resultat opnås med 3 kg Quartet hvidkløver.

Blanding

Bland frøene regelmæssigt under udsåningen for at forebygge afblanding
(min. 1 gang pr. hektar).

Udsåningsdybde

0,5 – 1 cm. Tryk frøene godt ned i jorden med en Cambridge-tromle.

Rækkeafstand

Maks. 8 cm.

Eftersåning

Omlægning er at foretrække frem for eftersåning. NutriHerb eftersåning er
sammensat specielt til såning på en eksisterende græsmark.

Gødskning
Gødskning

Du kan påvirke forholdet mellem urter og græs med din gødskning.
• 30 m3 kvæggylle pr. ha om foråret.
• 15 m3 kvæggylle pr. ha efter 2. slæt.
• Kunstgødskning med kvælstof afhængigt af urtearealets brugsintensitet.
• Fosfat- og kaligødskning afhængigt af jordbundsforhold og udvaskning.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse

Lad ikke planterne blive for gamle af hensyn til tilgroning, smagbarhed
og foderværdi.
• Veksling mellem slæt og afgræsning giver det bedste resultat.
• Ukrudtsbekæmpelse er ikke muligt.

Høst
Afgræsning

Regelmæssig rotationsgræsning stimulerer kløverarternes genvækst.
• Lad ikke planterne sætte for lange stængler.

Tørstofandel

Maks. 45% tørstof som følge af smuldretab; bør ikke rystes.

Klippehøjde

Min. 6 cm.

Ensilering

Tilsæt Bonsilage for at opnå en bedre konservering samt forebygge
varmedannelse og mug.

Fordele ved NutriHerb
Dokumenteret optagelse og smagbarhed

Sundere malkekvæg

Med NutriHerbs fremragende smagbarhed kan

NutriHerb øger fertiliteten, yversundheden og den

du være sikker på, at dit kvæg optager planterne.

generelle modstandskraft hos dit malkekvæg. Det

Optagelsen af NutriHerb er testet ved forskellige

skyldes tanninerne, de æteriske olier og det højere

grænsningsforsøg. Den høje foderværdi i

mineralindhold i de forskellige urter.

NutriHerb garanterer en fremragende
mælkeydelse.

Modstandsdygtig over for ekstremvejr
En NutriHerb-mark er i kraft af det intensive og

Garanteret kvalitet med certificerede frø

dybe rodnet modstandsdygtig over for ekstreme

Med NutriHerb får du glæde af et fremragende

vejrforhold som tørke eller våde perioder. Ormene

afgrødeudbytte i årevis. NutriHerb er nemlig den

og jordbakterierne, som tiltrækkes af

eneste blanding, der er kontrolleret og certificeret

kombinationen af græs og urter, gør desuden

af NAK. Det betyder, at blandingen opfylder

jorden mere aktiv og modstandsdygtig.

strenge krav til spireevne og renhedsgrad.
Foderurterne er suppleret med de bedste

Højt tørstofudbytte

græsarter. Vi har omhyggeligt udvalgt græsarter,

Tørstofudbyttet fra en NutriHerb-mark er højere

der passer til urternes vækstform.

end fra en ren græsmark. Det skyldes de
forskellige kløversorter i NutriHerb. De optager

Brugsklar blanding, der er nem at så

kvælstoffet fra luften og fikserer det i jorden.

NutriHerb er en brugsklar blanding, som er nem

Det giver en bedre jordfrugtbarhed.

for dig at så. Du kan være helt sikker på, at du sår

Kvælstofgødskning er (næsten) overflødigt.

de forskellige urter og græsfrø i det rigtige
blandingsforhold.

Egnet til slæt og græsning
Arealer med NutriHerb kan anvendes fleksibelt

Konstant sammensætning år efter år

til græsning og/eller slæt. Blandingen er afprøvet

For at udelukke risikoen for, at græsarterne

til begge anvendelsesformål.

fortrænger urterne, har Barenbrug Research
testet forskellige kombinationer af urter og græs.

Tendens mod socialt ansvar og bæredygtighed

Til NutriHerb har vi valgt den sammensætning,

I dag kigger forbrugerne landmanden over

der klarede sig bedst over en årrække. NutriHerb

skulderen og stiller kritiske spørgsmål vedrørende

sås ikke for en kort periode, men vil berige din

socialt ansvar og bæredygtig forretningspraksis.

græsmark med foderurter i årevis.

Med dyrkningen af NutriHerb imødekommer du
forbrugerønskerne og er med til at styrke
branchens image. Desuden lever NutriHerb op til
kravene fra de forskellige mejerikæder.

Egnet til eftersåning
Med strandsvingel

Med alm. rajgræs
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