Więcej białka,
większy zysk

Wiemy, co w trawach piszczy

NARESZCIE!
D

zięki wieloletniej pracy Działu Badań i Rozwoju
Barenbrug hodowcy bydła i producenci mleka
otrzymują rewolucyjne mieszanki do produkcji
sianokiszonek najwyższej jakości. Dzięki nasionom
technologii NutriFibre sianokiszonki zawierają
idealny stosunek białka i energii do włókna
niezbędnego podczas procesów trawienia.
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Dzięki zastosowaniu w żywieniu bydła sianokiszonek
z mieszanek NutriFibre zyskujemy:
• Mniej chorób metabolicznych i chorób racic
• Wyższą zdrowotność stada
• Lepsze wykorzystanie sianokiszonki
(smakowitość i strawność)
• Redukcję kosztów żywienia
• Łatwiejsze zbilansowenie dawki pokarmowej
• Dostarczenie białka, energii i włókna w jednym produkcie.

życica
trwała

miękkolistna
kostrzewa
trzcinowa

NutriFibre to mieszanki pozwalające wykorzystać każdy hektar do jak największej produkcji mleka.
Dzięki bardzo głębokiemu systemowi korzeniowemu miękkolistnej kostrzewy trzcinowej, mieszanki te doskonale
radzą sobie w okresach suszy i niedoboru składników pokarmowych, czerpiąc z głębszych zasobów niedostępnych
dla innych gatunków. Pozwala to w latach suchych uzyskiwać plony nawet o 65% wyższe od plonów życicy trwałej.

• Dużo masy, energii i białka do produkcji mleka z każdego hektara
• Sianokiszonka bogata w białko, energię i włókno
• Niskie koszty żywienia
• Lepsze wykorzystanie ziemii w gospodarstwie
• Wysoka odporność na suszę
• Lepsze wykorzystanie składników odżywczych w glebie

www.grassintogold.pl

Chcesz wiedzieć jak przeprowadzić renowację użytku zielonego?
Poznać przykłady zastosowania naszych produktów w polskich
gospodarstwach?
Grass into Gold to pilotażowy program ﬁrm Barenbrug i DOW Agro Sciences. Inicjatywa ta ma na celu
pomóc rolnikom na całym świecie zwiększyć efektywność ich łąk i pastwisk.
Z przyjemnością informujemy, że od tego roku program ten będzie dostępny również w Polsce.
W inicjatywie tej biorą udział gospodarstwa mleczne z całego kraju.
Wybrani rolnicy, którzy opierają żywienie bydła na wysokiej jakości
paszach objętościowych, przeprowadzą wspólnie z nami renowację
użytków zielonych, a następnie pochwalą się wynikami tych prac.
Dzięki temu osoby, które zgłoszą się do programu, będą mogły bezpłatnie
czerpać wiedzę i doświadczenie od polskich pionierów Grass into Gold.
Obserwuj jak przy udziale naszych specjalistów,
łąki (grass) zamieniają się w złoto (gold) !!!
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Zajrzyj na stronę: www.grassintogold.pl

Różnice w plonowaniu użytków zielonych
w zależności od jakości runi
Stara ruń
40% dobre trawy

wydajność
ton s.m./ha
10

plon
ton s.m./ha
10*0,4=4

Nowa ruń
90% dobre trawy

wydajność
ton s.m./ha

plon
ton s.m./ha

10

10*0,9=9

40% złe trawy

6

6*0,4=2,4

4% złe trawy

6

6*0,04=0,24

10% chwasty

4

4*0,1=0,4

4% chwasty

4

4*0,04=0,16

10% brak runi

0

0

2% brak runi

0

0

Suma

6,8

9,4

Powstała różnica 2600 kg s.m./ha przyjmując zawartość białka w sianokiszonce na poziomie
0,16 kg/kg s.m. (często spotykamy sie z sianokiszonkami o zawartości 0,18-0,20 kg/kg s.m.) daje nam według wyliczeń:
2600 x 0,16 = 416 kg czystego białka z hektara WIĘCEJ!

Wybierz swój produkt

Użytki zielone krótkotrwałe
Pastwisko
1-2 lata

BG-1 Sprint

2-3 lata

BG-2 Tetra

Poplon

BG-13 Poplon

Kiszonka

Siano

Użytki zielone trwałe
Pastwisko
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Wysoka zawartość białka

BG-3 Protein

Zastosowanie uniwersalne

BG-4 Universal

Wysoka jakość

BG-6 Super

Gleby wilgotne

BG-7 Water

Intensywne użytkowanie

BG-8 Structo

Gleby organiczne

BG-11 Complex

Kiszonka

Siano

Użytki zielone krótkotrwałe
BG-1 Sprint
Mieszanka do
użytkowania
na gruntach ornych

BG-2 Tetra
Duży plon
suchej masy

Koszenie
Pastwisko

Koszenie
Pastwisko

• Okres użytkowania: 1 - 2 lata
• Przeznaczenie: kiszonka
• Na stanowiska dobre (grunty orne)
• Wysokie plony zielonki
• Nieporównywalna jakość paszy
• Bardzo smakowita dla zwierząt

• Okres użytkowania: 2 - 3 lata
• Przeznaczenie kiszonka, w niewielkim stopniu pastwisko
• Intensywne koszenie
• Doskonała dla wysokowydajnych krów mlecznych
Skład:
Życica mieszańcowa (2N)

60 %

Życica trwała (4N)

25 %

Życica trwała (2N)

15 %

Skład:
Życica wielokwiatowa (4N)

50 %

Życica wielokwiatowa (2N)

50 %

Specyﬁkacja
•Okres wysiewu: marzec – wrzesień•Norma wysiewu: 45 kg/ha
•Opcja: Idealna do kombinacji z koniczyną czerwoną
•Możliwość zastosowania jako roślina ochronna w zasiewach lucerny.

Specyﬁkacja
•Okres wysiewu: marzec – wrzesień•Norma wysiewu: 35 - 45 kg/ha
Opcja: Idealna do kombinacji z koniczyną czerwoną w użytkowaniu kośnym
i koniczyną białą w użytkowaniu kośno - pastwiskowym. Możliwość łączenia
z lucerną w proporcji na hektar: 15 kg lucerny + 25 kg BG-2
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Użytki zielone trwałe
BG-3 Protein
Wysoki plon
białka

BG-4 Universal
Mieszanka do
uniwersalnego
użytkowania

Koszenie
Pastwisko

Koszenie
Pastwisko

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Połączenie lucerny i traw
• Przeznaczenie: kiszonka lub siano
• Idealna na gleby suche i zasadowe
• Bardzo wysoka zawartość białka
• Oszczędności na koncentratach
• Równomierne pokosy w całym sezonie

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Nadaje się na różne stanowiska
• Przeznaczenie: kiszonka, siano lub pastwiska
• Tworzy odporną i trwałą ruń
• Zapewnia wydajną produkcję z hektara
Skład:
Życica trwała (2N)
Życica wielokwiatowa (4N)
Kostrzewa łąkowa
Tymotka łąkowa

6

40 %
10 %
30 %
20 %

Skład:
Życica trwała (4N)

10 %

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna

60 %

Lucerna siewna

30 %

Specyﬁkacja
•Okres wysiewu: marzec – sierpień•Norma wysiewu: 35 - 45 kg/ha

Specyﬁkacja
•Okres wysiewu: marzec – wrzesień•Norma wysiewu: 45 kg/ha
•Opcja: Idealna do kombinacji z koniczyną czerwoną w użytkowaniu
kośnym i koniczyną białą w użytkowaniu kośno - pastwiskowym.

Użytki zielone trwałe
BG-6 Super
Mieszanka
pastwiskowa
z koniczyną białą

BG-7 Water
Łąki położone na
gruntach
zalewowych

Koszenie
Pastwisko

Koszenie
Pastwisko

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Mieszkanka traw i koniczyny białej
• Nadaje się na stanowiska okresowo suche
• Przeznaczenie: kiszonka i pastwiska
• Dostarcza wysokiej jakości paszy o dużej
zawartości białka
• Idealna dla wysokowydajnych krów mlecznych

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Doskonała na stanowiska mokre i okresowo zalewane
• Przeznaczenie: kiszonka, w niewielkim stopniu pastwisko
• Odporna i bardzo wydajna

Skład:
Życica trwała (4N)

15 %

Tymotka łąkowa

15 %

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna

70 %

Skład:
Życica trwała (2N)
Życica trwała (4N)
Życica wielokwiatowa
Kostrzewa łąkowa
Tymotka łąkowa
Koniczyna biała
Kostrzewa trzcinowa miękkolistna

20 %
20 %
10 %
15 %
20 %
10 %
5%

Specyﬁkacja
•Okres wysiewu: marzec – sierpień •Norma wysiewu: 35 - 50 kg/ha
•Opcja: Możliwość łączenia z mieszanką Horse Master na intensywnie
użytkowanych pastwiskach i okólnikach.

Specyﬁkacja
•Okres wysiewu: marzec – sierpień•Norma wysiewu: 40 - 45 kg/ha
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Użytki zielone trwałe
BG-8 Structo
Mieszanka
przeznaczona
na najsłabsze
stanowiska

BG-11 Complex
Łąki trwałe
na gruntach
mineralnych
i organicznych

Koszenie
Pastwisko

Koszenie
Pastwisko

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Nadaje się do ekstensywnego i intensywnego użytkowania
• Doskonała na stanowiska suche
• Przeznaczenie: kiszonka lub pastwiska
• Idealna na siano
• Tworzy trwały, wieloletni użytek zielony

• Okres użytkowania: 4 - 5 lat
• Mieszanka traw i koniczyny czerwonej
• Nadaje się na gleby organiczne
• Przeznaczenie: kiszonka, w niewielkim stopniu pastwisko
• Produkuje smakowitą paszę o wysokiej
zawartości białka
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Skład:

Skład:
Życica trwała 4N

30 %

Kostrzewa łąkowa

10 %

Tymotka łąkowa

10 %

Kupkówka pospolita

20 %

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna

30 %

Specyﬁkacja

Życica trwała (2N)

10 %

Życica trwała (4N)

10 %

Kostrzewa łąkowa

15 %

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna

30 %

Tymotka łąkowa

20 %

Koniczyna czerwona

15 %

Specyﬁkacja

• Okres wysiewu: marzec – wrzesień •Norma wysiewu: 35 - 45 kg/ha
•Okres wysiewu: marzec – sierpień•Norma wysiewu: 35 - 45 kg/ha

Poplon

Komonica
BG-13 Poplon

Uniwersalna
mieszanka
poplonowa

Doskonała odmiana
komonicy zwyczajnej
na gleby słabe

Koszenie
Pastwisko

Koszenie
Pastwisko

• Możliwość siewu jako poplon jary lub ozimy
• Wysoka smakowitość i duża zawartość cukrów i białka
• Bardzo dobra strawność
• Wysoki plon zielonej i suchej masy
• Szybki wzrost początkowy
• Nadaje się na cele paszowe lub na zielony nawóz
• Doskonały przedplon dla roślin następczych

Skład:
Życica wielokwiatowa (4N)
Wyka ozima
Koniczyna inkarnatka

LEO

45 %
40 %
15 %

Specyﬁkacja
•Okres wysiewu: marzec – wrzesień
•Norma wysiewu: Na paszę 50 kg/ha, Na zielony nawóz 35 kg/ha

• Wysoka odporność na suszę
• Tworzy trwały i wieloletni użytek
• Dobra strawność
• Stabilne plony w całym sezonie wegetacyjnym
• Nadaje się również na stanowiska o niższym odczynie pH
• Nadaje się na bardzo słabe stanowiska mineralne i organiczne
• Pozwala uzyskać wyższe dopłaty do hektara
(uprawa roślin wysokobiałkowych)
• Doskonała do ekstensywnej produkcji
• Dobry dodatek do traw na glebach piaszczystych i torfowych

Specyﬁkacja
•Okres wysiew: marzec – sierpień. Norma wysiewu 10 kg/ha
Opcja: Możliwość zastosowania jako dodatek do BG-8 na stanowiska piaszczyste
lub do BG-7 na łąki torfowe wilgotne w ilości 5 kg/ha
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1DMZ\ĬV]D
Z\GDMQRđÉXSUDZ
F
OXFHUQ\G]LÙNL

3ROLPHURZDRVûRQD
ochronna

LUPD%DUHQEUXJRSUDFRZDûDQRZÇ
WHFKQRORJLÙ]DSUDZLDQLDQDVLRQEDNWHULDPL]b
URG]DMX5KL]RELXP:\MÇWNRZDIRUPXûDLbSURFHGXUD
PDMÇQDFHOXXPLHV]F]HQLHEDNWHULL]bURG]DMX
5KL]RELXPZbSROLPHURZHMRVûRQLHRFKURQQHM'RRVûRQ\
ZSURZDG]DQDMHVWUµZQLHĬVSHFMDOQDPLHV]DQLQD
VXEVWDQFMLRGĬ\ZF]\FKđURGNµZRFKURQQ\FK
LbSLHUZLDVWNµZđODGRZ\FK3RQDGWRRSW\PDOQDNRQWUROD
SRGF]DVSURGXNFMLSU]HFKRZ\ZDQLDLbWUDQVSRUWX
]DSHZQLDZ\VRNÇMDNRđÉSURGXNWXNRýFRZHJR
6WRVRZDQDWHFKQRORJLD]DSHZQLDGXĬÇLORđÉEDNWHULL
]bURG]DMX5KL]RELXPRUD]GRVNRQDûÇRFKURQÙSU]HG
F]\QQLNDPLZ\ZRûXMÇF\PLVWUHV:bZ\QLNXWHJRZb
JOHELH]QDMGXMHVLÙZLHOHVNXWHF]Q\FK
EDNWHULL]bURG]DMX5KL]RELXP

5KL]RELXP

Y

HOORZ-DFNHWȆVWZRU]RQDSU]H]ʐUPÙ%DUHQEUXJ
SRZûRND]DZLHUDMÇFDEDNWHULH]bJUXS\
5KL]RELXPSU]H]QDF]RQDGRRWRF]NRZDQLDQDVLRQ
OXFHUQ\:\NRU]\VWDQLHQRZHMWHFKQRORJLLXPRĬOLZLûR
]DV]F]HSLHQLHGXĬHMLORđFLF]\QQ\FKEDNWHULL]bJUXS\
5KL]RELXPZbSROLPHURZHMRVûRQLHRFKURQQHM3URGXNW
]DZLHUDUµZQLHĬVXEVWDQFMHRGĬ\ZF]HZV]\VWNLH
QLH]EÙGQHPLQHUDû\LbVXEVWDQFMH]DEH]SLHF]DMÇFH
=RVWDûVWZRU]RQ\]bP\đOÇRbSRSUDZLHZ]URVWXVLHZHN
Lb]ZLÙNV]HQLXZ\GDMQRđFLSURGXNFMLSDV]\

6NûDGQLNL
RGĬ\ZF]H
3LHUZLDVWNL
đODGRZH

3ROLPHURZDRVûRQD
:\MÇWNRZ\V]F]HSEDNWHULL5KL]RELXP
']LÙNLVHOHNFMLZLHOXV]F]HSµZZbUµĬQRURGQ\FKZDUXQNDFKʚUPD
%DUHQEUXJRWU]\PDûDQDSRWU]HE\SURGXNWXQRZ\Z\MÇWNRZ\
V]F]HSEDNWHULL5KL]RELXP1RZ\V]F]HSZ\ND]XMHVLÙGREUÇ
]GROQRđFLÇSU]HWUZDQLDZbWUXGQ\FKZDUXQNDFK6]F]HJµûRZH
EDGDQLDLbSUµE\ZbWHUHQLHSURZDG]RQHSU]H]%DUHQEUXJ5HVHDUFK
Z\ND]Dû\ĬHQDVLRQDOXFHUQ\SRNU\WHSRZûRNÇ<HOORZ-DFNHW
FKDUDNWHU\]XMÇVLÙSU]\VSLHV]RQ\PZ]URVWHPFRPD]QDF]HQLH
V]F]HJµOQLHZWUXGQ\FKZDUXQNDFKLSU]\RSµĪQLRQ\PVLHZLH
=DOHW\SRZûRNL<HOORZ-DFNHW]bEDNWHULDPL5KL]RELXP
• *RWRZ\SURGXNWȆPQLHMV]\QDNûDGSUDF\LbRJUDQLF]RQHU\]\NR
• :\MÇWNRZ\V]F]HSEDNWHULL5KL]RELXP
• /HSV]\Z]URVWVLHZNLZbWUXGQ\FKZDUXQNDFK
• (IHNW\ZQLHMV]HZ\NRU]\VWDQLHGRVWÙSQHMZRG\LbZLOJRFL
]QDMGXMÇFHMVLÙZbJOHELH
• =ZLÙNV]RQDRGSRUQRđÉQDFKRURE\
• 6NXWHF]QLHMV]HZLÇ]DQLHD]RWXF]ÇVWHF]NRZHJR
• :LÙNV]DLORđÉVXFKHMPDV\LbELDûND
:V]\VWNLHRIHURZDQHSU]H]QDVRGPLDQ\OXFHUQ\VÇ
GRVWÙSQH]bSRZûRNÇ<HOORZ-DFNHW

Lucerna
BG-12 Lucerne Plus
Mieszanka
lucerny i koniczyny
aleksandryjskiej
(roślina osłonowa)

Lucerna YellowJacket
Wiodące odmiany
w Europie
otoczkowane
bakteriami Rhizobium

Koszenie
Pastwisko

Koszenie
Pastwisko

• Mieszanka lucerny z koniczyną aleksandryjską
na dobre stanowiska
• Udział koniczyny zapewnia lepsze wykorzystanie
stanowiska w roku siewu
• Koniczyna pełni również funkcję „osłonową”
• Po skoszeniu pierwszego pokosu na stanowisku
pozostaje lucerna

• Nasiona otoczkowane
• Wysoka mrozoodporność
• Doskonała jakość paszy
• Wysokie plony w różnych warunkach
• Norma wysiewu lucerny: 25 kg/ha
• Głębokość siewu: maksymalnie 2 centymetry

Skład:
Lucerna siewna

85 %

Koniczyna aleksandryjska

15 %
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Specyﬁkacja
•Okres wysiewu: marzec – sierpień•Norma wysiewu: 30 kg/ha
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Więcej białka, większy zysk

Dołącz do nas

Chcesz wiedzieć więcej? Przekonaj się sam!

http://www.facebook.com/Barenbrug.Polska

Wiemy, co w trawach piszczy
Barenbrug Polska Sp. z o.o. ul. Sowia 15, 62-080 Tarnowo Podgórne tel. (0-61) 816 41 33 E-mail: info@barenbrug.pl www.barenbrug.pl

