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Beste melkveehouder,

De meesten van u hebben een uitstekend grasjaar achter de rug.  De grasgroei 
begon door het warme voorjaar vroeg en veel veehouders hadden eind april de 
eerste grassnede in de kuil. Velen van u oogsten dit jaar twee snedes meer dan 
normaal. Weides met de nieuwste genetica halen dit jaar met gemak 15.000 kilo 
droge stof per hectare.  

De Graslandapp
Graslandmanagement staat de laatste tijd volop in de belangstelling. 
Logisch, want de kwaliteit en hoeveelheid ruwvoer worden de beperkende 
factor voor de melkproductie zodra het melkquotum afgeschaft is. Voor 
het maken van de juiste keuzes voor goed graslandmanagement is 
de Graslandapp een handig hulpmiddel. Barenbrug heeft deze app 
ontwikkeld om veehouders een helpende hand te bieden bij vragen over 
het telen van goed ruwvoer. 
De app kunt u vinden op www.graslandapp.nl.  

Roest
Oude percelen zijn gevoelig voor roest. Deze schimmel verlaagt de 
smakelijkheid van het gras en geeft ook problemen bij het inkuilen. De 
nieuwste generatie grassen van Barenbrug scoren uitstekende cijfers voor 
de resistentie tegen roest. Zo haalt het topras Dromara een 9,4 voor 
roestresistentie. De toprassen vindt u terug in de GreenSpirit mengsels. 

Na de mais
De teelt van snijmais put de grond uit. Na de maisoogst is een mooi 
moment om de organische stof en de structuur van de bodem te verbeteren. 
Een groenbemester is een tijdelijk gewas, verbetert de bodemstructuur 
en neemt mineralen op die door mineralisatie weer beschikbaar komen 
voor het volggewas. Een andere optie om de bodemvruchtbaarheid te 
verbeteren is wisselteelt. Hierbij wordt de maisteelt afgewisseld met zeer 
profijtelijk twee- en driejarig productiegras. De extra gewasopbrengst die 
de wisselteelt oplevert is ook zeer gunstig voor veehouders die werken met 
de kringloopwijzer.

Ik wens u een goed najaar.

Edward Ensing
Grasspecialist

Barenbrug Holland BV
Postbus 1338
6501 BH  Nijmegen
Tel. 024 3488111
sales@barenbrug.nl
www.barenbrug.nl

mailto:info@barenbrug.nl
http://www.barenbrug.nl
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Barenbrug presenteert:
De nummers 1 op de Rassenlijst

De toprassen van Barenbrug zijn door de 
Rassenlijstcommissie ook dit jaar weer beoordeeld 
als de beste rassen! Niet voor niets staan 
de GreenSpirit mengels van Barenbrug voor 
topopbrengsten, méér melk en lage voerkosten. 
14.000 kg ds per hectare wordt werkelijkheid. 
Veehouders die het maximale rendement willen uit 
hun ruwvoer kiezen daarom voor GreenSpirit. 

Hogere opbrengst
De drogestofopbrengst van de grasrassen 
Dromara en Barimero ligt vijf procent hoger 
dan gemiddeld. Dit komt neer op 705 kilogram 
extra opbrengst per hectare. Gras heeft een 
waarde van 27 cent per kilogram droge stof*. 
Een extra grasopbrengst van vijf procent heeft 
dus een waarde van € 190. Bovendien worden 
beide rassen ook in het najaar goed door koeien 
gevreten vanwege de uitstekende resistentie 
tegen roest. 

Méér melk
Een extra grasopbrengst van 705 kilogram  
droge stof per hectare betekent in de praktijk 
1000 liter melk meer per hectare. Met de huidige 
melkprijzen verdient u 400 euro extra per hectare 
per jaar.

Minder onkruid spuiten
Een goede standvastigheid en wintervastheid 
voorkomt onkruiden in de weide. De rassen 
Barimero, Barpasto en Dromara scoren op deze 
eigenschappen de hoogste cijfers. Het ontbreken 
van onkruiden in de weide heeft twee voordelen. 
Ten eerste haalt u de hoogste voederwaarde.  
Ten tweede hoeft u uw weide minder te spuiten.

Waarde van gras*
De waarde van gras bestaat uit de prijs van 
eiwit, structuur en energie. Goed gras bevat per 
kilogram 950 VEM, 17 procent ruw eiwit met  
80 gram DVE en heeft een structuurwaarde van 
3. Met deze waarden komt de prijs per kilogram 
droge stof te liggen op 27 cent:

Structuurwaarde 3  € 0,05
80 gram DVE à € 112,00  € 0,09
950 VEM à € 0,135  € 0,13

*Bron: Wageningen UR Livestock Research, 
gemiddelde prijzen april 2013- januari 2014

Kringloopwijzer
Door het verhogen van de grasopbrengst kunnen 
melkveehouders binnen het nieuwe mestbeleid 
één koe extra per hectare houden zonder extra 
mest af te zetten of grond aan te kopen. Naast 
goedkoop extra voer, dalen de mestafzetkosten. 
De kringloopwijzer geeft inzicht in de 
mogelijkheden. Lees meer over het gebruikt van 
de kringloopwijzer op de website van Barenbrug. 

Nummer 1 gras op de Rassenlijst
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Dromara - Het nummer 1 ras Dromara geeft 
de hoogste grasopbrengst met een 9,4 voor 
resistentie tegen roest. Bovendien heeft dit ras  
de beste wintervastheid van alle rassen! Niet voor 
niets staat Dromara nummer 1 op de lijst van 
laat doorschietend Engels raaigras tetraploïde. 
Dromara is verkrijgbaar in de graszaadmengsels: 
GreenSpirit•Doorzaai, GreenSpirit•Smakelijke 
Weide en GreenSpirit•Maaien.
  
Barimero - Het diploïde Engels raaigras 
Barimero heeft de beste standvastigheid van alle 
rassen, geeft een hoge grasopbrengst en scoort 
uitstekend tegen de resistentie tegen roest (8,1). 
Barimero staat nummer 1 op de rassenlijst van 
laat doorschietend Engels raaigras diploïde. 
Barimero is verkrijgbaar in de graszaadmengsels: 
GreenSpirit•Doorzaai, GreenSpirit•Smakelijke 
Weide en GreenSpirit•Intensieve Beweiding.

    

Barfamos - Barfamos is een ideaal ras voor 
een maaiweide. Het ras valt op door zijn 
uitstekende -standvastigheid, winterhardheid en 
roestresistentie (9). Barfamos is verkrijgbaar in  
het graszaadmengsel GreenSpirit•Maaien.

Barcampo - Barcampo heeft de beste combinatie 
van voederwaarde, kroonroestresistentie en 
wintervastheid. Het ras produceert een massaal 
gewas dat uitstekend door koeien wordt gevreten. 
De uitstekende wintervastheid verhoogt de 
levensduur van de weide.

Bartombo - Bartombo is een massaal gewas 
dat laat doorschiet. Het heeft een uitstekende 
voederwaarde, ook als het laat gemaaid wordt. 
De standvastigheid en wintervastheid van 
Bartombo zorgen voor de zeer sterke zode.  
Het late doorschietmoment geeft het gras veel 
VEM en zorgt voor een flexibel maaimoment.

DE NIEUWE BARENBRUG-RASSEN OP EEN RIJ:

Nummer 1 gras op de Rassenlijst

NutriFibre maakt belofte waar!  

Een voederwaarde onderzoek 
van een partij NutriFibre hooi 
uitgevoerd door BLGG bevestigt 

de uitstekende kwaliteit van NutriFibre. De onderzochte partij 
hooi, die tijdens de NRM aangeboden werd aan topkoeien, 
scoorde 20% meer VEM en 72% meer eiwit dan gemiddeld. 
Bovendien had de partij hooi een structuurwaarde van 3.3.  
De topkoeien op de NRM hebben het NutriFibre hooi met 
smaak  gevreten en ook de bezoekers op de NRM waren 
enthousiast het ruwvoer. 
Kijk op www.barenbrug.nl/nutrifibre/voederwaardeonderzoek 
de totale uitslag van het onderzoek.

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG
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Diploïde Engels raaigras laat doorschietend 2014
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gemid. 
beweiding 

proef

gemid. 
maai
proef

gewogen
gemid.

Barimero 6-6 8,4 7,3 8,1 102 104 104 104 8,8
Rossera 5-6 7,9 6,9 8,3 98 104 103 104 8,4
Humbi 1 5-6 7,9 7,4 8,4 98 102 99 101 7,7
Melluck 4-6 8,5 6,9 8,0 99 101 100 101 7,6
Bovini 6-6 8,1 7,0 8,1 98 101 102 101 7,6
Bartombo 11-6 8,3 7,2 7,7 98 101 103 101 7,4
Romark 3-6 8,0 7,1 7,6 98 102 99 101 7,1
Zenital 4-6 8,2 7,1 8,3 94 100 98 99 7,0
Candore 4-6 8,3 7,2 8,4 94 98 99 99 6,8
Jalinas 36 8,0 6,9 7,5 101 99 99 99 6,5
Tomaso 3-6 8,2 7,2 7,4 99 100 99 99 6,5
Burlina 1 3-6 7,9 6,9 7,5 97 100 101 100 6,5
Asturion 4-6 8,0 6,9 7,8 100 99 99 99 6,4
Astorga 4-6 8,2 6,8 8,6 90 98 97 98 6,4
Bakuri 1 6-6 8,1 7,4 8,3 96 98 98 98 6,4
Candia 3-6 8,3 7,0 7,7 97 99 96 98 6,3
100= 4.0 ton 12.3 ton 13.5 ton 12.6 ton
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Abosan 1 30-5 8,2 7,0 8,6 97 102 102 102 8,5
Massimo 26-5 8,0 6,6 8,2 95 103 100 102 8,1
Arsenal 23-5 8,2 7,1 8,1 103 101 103 102 8,0
Trenio 23-5 8,3 6,7 8,5 99 100 101 100 8,0
Rodrigo 25-5 8,2 6,7 7,2 102 102 100 102 7,5
Option 26-5 8,1 7,0 8,5 97 98 98 98 7,2
Calvano 1 24-5 8,0 6,7 7,0 103 102 101 102 7,2
Toronto 24-mei 8,1 6,8 7,6 104 101 99 100 7,2
Chicago 23-5 8,6 7,0 7,9 96 98 100 99 7,1
Domiatti 1 29-5 7,9 6,5 8,5 96 98 99 98 7,1
meegetest
Barforma 1-6 8,2 6,9 8,6 87 104 98 103 8,7
Rosetta 20-5 8,1 6,2 9,0 104 100 103 101 8,4
100 = 4.6 ton 12.5 ton 14.1 ton 12.9 ton

Diploïde Engels raaigras middentijds doorschietend 2014  

Rosetta is een vroeg ras en staat daarom niet op de Rassenlijst

Bron: Aaanbevelende Rassenlijst 2014



Tetraploïde Engels raaigras middentijds doorschietend 2014 
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Diwan 28-5 7,8 7,6 8,9 107 104 102 103 9,1
Barfamos 29-5 8,2 7,8 9,0 96 101 102 102 8,9
Binario 23-5 8,1 7,8 9,2 104 100 101 100 8,5
Barcampo 29-5 8,0 7,8 9,3 99 100 101 100 8,4
Melverde 24-5 8,1 7,0 9,4 96 99 101 100 8,4
Maurizio 24-5 8,2 7,7 8,9 106 100 102 100 8,3
Activa 22-5 7,8 7,5 9,1 103 101 97 100 8,0
Trivos 25-5 7,9 7,1 9,0 102 99 102 100 8,0
Hurricane 31-5 8,0 7,3 9,0 99 99 97 99 7,7
Novello 2-6 8,1 7,3 8,7 92 99 100 99 7,7
Besser 25-5 7,9 7,5 8,5 103 100 99 100 7,6
Channi 1 30-5 7,5 7,4 9,2 98 99 97 99 7,5
Pomposo 26-5 7,9 7,6 8,6 99 99 99 99 7,4
Charlene 25-5 7,9 7,2 9,0 97 96 102 97 7,3
Aventino 23-5 7,9 7,6 8,2 105 99 99 99 7,2
Barelan 1-6 8,1 7,7 8,9 92 97 97 97 7,1
Ovambo 1 27-5 7,9 7,5 8,8 101 97 97 97 6,8
Cantalou 25-5 7,8 7,5 8,6 99 97 97 97 6,7
Roy 25-5 8,1 7,3 7,9 102 97 100 98 6,6
Catabi 1 27-5 7,4 7,1 8,5 104 97 98 98 6,6
Turmalin 30-5 8,1 7,4 8,5 93 96 96 96 6,5
100 = 4.6 ton 12.5 ton 14.1 ton 12.9 ton

Tetraploïde Engels raaigras laat doorschietend 2014
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Dromara 3-6 8,0 7,6 9,4 106 102 104 102 9,2
Estrada 8-6 8,1 7,4 8,9 101 102 101 102 8,5
Meltador 6-6 8,1 7,5 8,4 104 101 100 101 8,0
Rivaldo 3-6 8,0 7,6 8,9 101 100 100 100 7,9
Meracoli 4-6 7,9 7,5 8,5 104 102 99 101 7,8
Alcander 4-6 8,0 7,5 9,1 102 98 101 99 7,6
Barpasto 3-6 8,1 7,9 8,4 104 99 100 100 7,5
Polim 3-6 7,7 7,5 8,5 107 99 100 99 7,3
Como 7-6 7,5 7,2 8,2 99 100 102 101 7,1
Bocage 5-6 8,1 7,7 9,2 99 96 96 96 6,5
Barmaxima 4-6 8,0 7,6 7,0 102 99 100 100 6,3
Herbal 5-6 7,8 7,3 8,0 98 97 97 97 5,9
100= 4.0 ton 12.3 ton 13.5 ton 12.6 ton
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De Graslandapp is ontwikkeld om veehouders 
te helpen bij het beoordelen van de kwaliteit 
van hun weides. Aan de hand van heldere foto’s 
kunnen veehouders in stappen herkennen welke 
grassoorten er in hun weides groeien. Bovendien 
geeft de Graslandapp waardevolle tips voor 
goed graslandmanagement. Zo adviseert de app 
kort en bondig over zaken zoals bestrijding en 
preventie van onkruiden, wat te doen bij ziektes 
en plagen, het verhogen van het eiwitgehalte, 
trage hergroei en nog veel meer. 

Als laatste adviseert de app welk graszaad-
mengsel het beste past bij het gebruik en de 
eigenschappen van het perceel.
Met goed graslandmanagement en het juiste 
graszaadmengsels is een opbrengst van 14.000 
kg ds haalbaar. De Graslandapp helpt u dit te 
bereiken. De Graslandapp voor uw smartphone 
of tablet is te vinden op www.graslandapp.nl. 
Als u deze pagina eenmaal geopend hebt, kunt u 

deze op elk moment van de dag gebruiken. 
Zelfs met een slechte of zonder 
internetverbinding.

De graslandapp
Vergroot uw graskennis met de graslandapp

http://www.graslandapp.nl


NIEUW
GreenSpirit Doorzaai
Inzaai na de maisoogst
Inzaai onder zware omstandigheden vraagt 
om een graszaadmengsel dat snel kiemt 
bij lage bodemtemperaturen. De rassen in 
GreenSpirit Doorzaai zijn speciaal geselecteerd 
en getest om prestaties te leveren onder zware 
omstandigheden. Het Engels raaigras BarFlip 
kiemt al bij 6° C. Hierdoor is GreenSpirit 
Doorzaai ook uitstekend geschikt voor inzaai na 
de maisoogst. Zeker voor veehouders die kiezen 
voor vruchtwisseling en hun maisperceel willen 
verruilen voor blijvend grasland. GreenSpirit 
Doorzaai kan zelfs na een late maisoogst 
gezaaid worden.

Nummer 1 rassen
GreenSpirit Doorzaai is samengesteld uit de 
toprassen van de Rassenlijst. De rassen Dromara 
en Meltador staan in verschillende rubrieken op 
nummer 1. Deze toprassen leveren een hoge 
opbrengst, hoge voederwaarden en gezond en 
smakelijke ruwvoer.

Onderzoek naar kiemkracht
Naast Rassenlijst onderzoek worden de rassen 
van Barenbrug uitvoering getest door Barenbrug 
Research. Op de proefvelden worden alle 
rassen ook beoordeeld op kiemkracht bij lage 
temperaturen. De testen van Barenbrug Research 
tonen aan dat GreenSpirit Doorzaai uitstekend 
kiemt en vestigt bij lage temperaturen.

Na de maisoogst

GreenSpirit Doorzaai Gem. GreenSpirit-mengsels

www.barenbrug.nl/doorzaai

Specificaties

• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 40 - 50 kg per ha
• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai: 25 - 35 kg per ha

• Zaaien: vanaf een bodemtemperatuur van 5°C
• Verpakking: 15 kg

Samenstelling*
Dromara  Engels raaigras tetraploïd 55% 
Barflip  Engels raaigras diploïd  30%
Barpenta  Timothee  15%

• Geschikt voor inzaai na de maisoogst. 
• Extreem snelle opkomst. 
• Doorzaai in het vroege voorjaar.
• Uitstekende kieming en vestiging.
• Hoge voederwaarde en opbrengst.  
• Lange levensduur.
• Ook geschikt voor inzaai na de maisoogst.

❑ Maaien
❑ Beweiden
✔
✔

Inzaai en 
doorzaai 
onder zware 
omstandigheden

Doorzaai

*Samenstelling onder voorbehoud van beschikbaarheid.

http://www.graslandapp.nl
http://www.barenbrug.nl/doorzaai
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www.barenbrug.nl/smakelijke_weide www.barenbrug.nl/intensieve_beweiding

Specificaties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 45 - 55 kg per ha  

• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai: 25 kg per ha  
• Zaaien van: februari - november  

• Geschikt voor: inzaai en doorzaai • Verpakking 15 kg

Specificaties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 40 - 45 kg per ha  

• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai: 25 kg per ha  
• Zaaien van : februari - oktober  

• Geschikt voor: inzaai en doorzaai • Verpakking 15 kg

Samenstelling*
Barforma  Engels raaigras diploïde 25%
Barimero Engels raaigras diploïde 20%
Dromera Engels raaigras tetraploïde 40%
Barpenta  Timothee  15%

Samenstelling*
Barforma Engels raaigras diploïd 70%
Barimero Engels raaigras diploïd 30%

• Het hele jaar zeer smakelijk gras.
• Flexibel inzetbaar voor beweiden en maaien.
• Besparing krachtvoer.
• Hoge kroonroestresistentie.
• Ideaal in combinatie met  

het klavermengsel Quartet.

• Voor percelen die intensief beweid worden.
• Geeft hele jaar veel massa.
• Geschikt voor veranderend klimaat.
• Lange levensduur.

❑ Maaien
❑ Beweiden✔

❑ Maaien
❑ Beweiden✔

✔

Smakelijkste gras 
met veel VEM

Supersterke weide 
voor percelen  
rondom de stal

IntensieveBeweidingSmakelijkeWeide

*Samenstelling onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Blijvend grasland

http://www.barenbrug.nl/smakelijke_weide


GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

www.barenbrug.nl/maaien www.barenbrug.nl/structuur

Specificaties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 45 - 55 kg per ha  

• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai: 25 - 30 kg per ha  
• Zaaien van: februari - november  

• Geschikt voor: inzaai en doorzaai • Verpakking 15 kg

Specificaties
• Zaaizaadhoeveelheid: 60 kg per ha • Zaaien van:  

februari - 15 september • Geschikt voor inzaai • Ongeschikt voor 
doorzaai in percelen met Engelsraaigras • Mengsel vestigt langzaam. 

Spuiten tegen onkruid is essentieel in het eerste jaar. 
• Verpakking 15 kg • Niet mengen met Engels raaigras.

Samenstelling*
Dromara Engels raaigras tetraploïd 35%
Barfamos  Engels raaigras tetraploïd  35%
Meltador  Engels raaigras tetraploïd  30%

Samenstelling*
Barelite  Zachtbladig rietzwenkgras laat  30%
Bariane  Zachtbladig rietzwenkgras laat  15%
Barolex  Zachtbladig rietzwenkgras laat  40%
Barpenta  Timothee  5%
Barfleo  Timothee  10%

• Maximale opbrengst kuilgras.
• Zeer goede najaarskuilen.
• Lange levensduur.
• Hoge roestresistentie.
• Ideaal in combinatie met het klavermengsel 

Quartet of Duet.

• Voorkomt pensverzuring.
• Bestand tegen extreme droogte.
• Eiwitrijk gras.
• 30% meer opbrengst.
• Ideaal in combinatie met het klavermengsel Duet

❑ Maaien
❑ Beweiden

❑ Maaien
❑ Beweiden
✔✔

Kuilgras met  
hoogste  
voederwaarde

Structuur en 
voederwaarde 
in één

Maaien Structuur

Blijvend grasland

http://www.barenbrug.nl/maaien
http://www.barenbrug.nl/maaien


www.barenbrug.nl/2jarig_productiegras
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• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 45 - 55 kg per ha  
• Zaaien van: februari - november • Geschikt voor inzaai 

• Verpakking 15 kg

Specificaties

Samenstelling*
Barelli Italiaans raaigras diploïd 75%
Barmultra II Italiaans raaigras tetraploïd 25%

• 35% hogere grasopbrengst.
• Verhoogt organische stof gehalte.
• Ideaal voor vruchtwisseling.

❑ Maaien
❑ Beweiden
✔

Massale  
grasopbrengst  
en verbetering  
bodemstructuur

2-jarigProductiegras

*Samenstelling onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Tijdelijk grasland



Grasgroenbemesters
Intermezzo

❑  Inzaai na de 
 maisoogst

www.barenbrug.nl/intermezzo

✔

Specificaties
• Zaaizaadhoeveelheid: 35 kg per ha

• Inzaaitijdstip: in de stoppel: tot 1 november

• Tetraploïde Italiaans raaigras.
• Zeer snelle beginontwikkeling, laat 

doorschietend.
• Geschikt als voedergewas.
• Hoogste organische stof toevoer per hectare.

Italiaans raaigras

SoilCover

www.barenbrug.nl/soilcover

Specificaties
• Zaaizaadhoeveelheid: 20-25 kg per ha

• Inzaaitijdstip: tot 30 november

• Snelste kieming bij lage bodemtemperatuur.
• Geselecteerd zaaizaad met hoogste kiemkracht 

en kiemenergie.
• Snelle gewasontwikkeling door sterke 

jeugdgroei.
• Efficiente vastlegging mineralen door diepe 

beworteling.
• Veel effectieve organische stof.
• Geschikt als voedergewas.
• Ideaal voor inzaai na de maisoogst.

❑  Inzaai na late
 maisoogst
✔

Italiaans en 
Westerwolds 
raaigrasVrij van kweek 

en duist in groot 
onderzoek

http://www.barenbrug.nl/intermezzo


Inkuilen
20 procent van de energie in mais wordt niet 
omgezet in melk en melkeiwit. Schimmels en broei 
verhinderen namelijk een optimale penswerking. Met 
het inkuilmiddel Bonsilage Mais kunt u dit beperken tot 
5 procent. Een investering van gemiddeld € 60,- per 
hectare is daarmee snel terug verdiend.

Verbeteren van de vertering
Mais is voer dat makkelijk bederft door broei 
en schimmels. Per kilo natte mais is 10 gram 
azijnzuur al voldoende om gisten en schimmels 
te doden. De azijnzuurvormende bacteriën 
in Bonsilage Mais maken dit azijnzuur zeer 
snel aan. Omdat azijnzuur de smaak negatief 
beïnvloedt, zitten er in Bonsilage Mais ook 
melkzuurvormende bacteriën. Deze bacteriën 
maken tot drie keer meer melkzuur dan azijnzuur 
aan waardoor de smaak van de mais zelfs beter 
is dan zonder inkuilmiddel. 
De combinatie van bacteriën in Bonsilage Mais is 
uniek en onovertroffen. 

Vervolgens is een snelle en diepe conservering 
belangrijk. Zeker als mais op het land aangetast 
is door schimmels zoals stengelrot, builenbrand 
of bladvlekken. Deze schimmels moeten zo 
snel mogelijk gedood worden. Dit gebeurt pas 
wanneer het voer onder het plastic zit. Schimmels 
en gisten kunnen negentig dagen overleven 
zonder zuurstof, in een slecht aangereden kuil 
zelfs langer. Besteed dus aandacht aan het 
inkuilen en zorg er voor dat de kuil gelijkmatig 
aangereden worden, ook aan de zijkanten van 
de kuil.

Kuil te droog?
In een droge kuil komen azijnzuur en 
propionzuurvormende bacteriën veel minder 
voor. Dat is ook de reden dat deze kuilen 
gemakkelijk warm worden. Het toevoegen van 
Bonsilage Mais is daarom zeer aan te bevelen bij 
drogestofgehalten tussen de 32 en 38 procent. 
Ook een juiste voersnelheid van 2 meter per week 
in combinatie met een voldoende dik gronddek 
en een glad snijvlak zijn essentiële punten. Als u 
alles goed doet, minimaliseert u het verlies van 
20 naar 5 procent. 
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Vergeet de graskuil niet
Najaarsgras bevat relatief veel eiwit en 
weinig suiker waardoor het moeilijker in te 
kuilen is. Juist daarom is het belangrijk om 
Bonsilage Plus te gebruiken. Kies dus ook 
bij inkuilen in het najaar voor een korte 
veldperiode, zodat er weinig suiker verloren 
gaat. Vaak is één dag zonder regen al 
voldoende voor een goede smakelijke kuil. 
Maai het gras hoger (7 cm). Op het onderste 
gras zitten meer mest- en zandresten die 
boterzuurbacteriën bevatten. Het resultaat 
van deze maatregelen is een smakelijke 
najaarskuil.



www.barenbrug.nl/bonsilage

❑ Graskuilen
❑ Maiskuilen✔
✔

Minder broei 
en schimmel  
en smakelijker 
kuilvoer

Bonsilage Plus

Inkuilmiddelen

Specificaties
• In granulaat en in wateroplosbaar poeder 

• Granulaat 25 kg dosering 0,5 kg/ton gras 
• In water oplosbaar poeder 1 gram/ton gras 

• Ook geschikt voor de biologische landbouw 
• Voor kuilen met een droge stof van 30 tot 60%

• Inkuilverlies van 20 naar 4%.
• 1000 x minder schimmel in het voer.
• Veel minder broei.
• 40 VEM kg/ds extra.
• Kostprijs per ton € 2,48.

www.barenbrug.be/bonsilage_mais

Specificaties
• In granulaat en in wateroplosbaar poeder 

• Granulaat dosering 0,25 kg/ton mais 
• In wateroplosbaar poeder 1 gram/ton mais opgelost in water 

• Ook geschikt voor de biologische landbouw  
• Voor kuilen met een droge stof van 28 tot 38%

• Specifiek samengesteld voor snijmais.
• 100% EU goedgekeurde bacteriestammen.
• Meer energie in de kuil (20 - 30 VEM kg/ds). 
• Remt de broei. 
• 1000 keer minder gisten en schimmels. 
• Betere smakelijkheid. 
• Zeer gezond voor uw vee door meer  

melkzuur en propaandiol. 
• Adviesprijs € 1,50 per ton. 

❑ Graskuilen
❑ Maiskuilen

Vermindert 
inkuilverliezen 
maiskuilen

Bonsilage Mais

✔

http://www.barenbrug.nl/bonsilage


Groot in Gras
Barenbrug Holland BV • Postbus 1338 • 6501 BH  Nijmegen • Tel: 024 348 81 11 • E-mail: info@barenbrug.nl • www.barenbrug.nl

Waar koopt u                            ? 
 

Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.nl/greenspirit 
of bel: 024 348 81 11

Voor ervaringen of vragen over GreenSpirit:

@BarenbrugGroup
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