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Inleiding

Bloeidatum
Gras bloeit in het voorjaar. Wanneer gras bloeit hangt 
af van de eigenschappen van het ras. Na de bloei daalt 
de voederwaarde in rap tempo. Dit is de reden waarom 
Barenbrug de rassen in de GreenSpirit-mengsels 
selecteert op bloeidatum. Hierdoor heeft u gegaran-
deerd de hoogste kwaliteit ruwvoer op het moment van 
maaien of beweiden. Naast een goede kwaliteit brengt 
het u ook managementgemak.

Efficiënt met mineralen
Mineralen in kringloop houden op het melkveebedrijf, 
heeft veel voordelen. Enerzijds is een lage aanvoer  
van mineralen (krachtvoer) financieel aantrekkelijk. 
Anderzijds geeft het ruimte om mest van uw vee te 
gebruiken voor extra gewasgroei op eigen land. 
GreenSpirit•Structuur is een uniek graszaadmengsel dat 
zich kenmerkt door extreem diepe beworteling. Hiermee 
worden de mineralen in de bodem nagenoeg volledig 
benut. Het resultaat: 30% meer gewasopbrengst dan 
van een standaard graszaadmengsel.

Opgeleide GrasSpecialisten
Barenbrug deelt haar kennis over grasteelt en  
ruwvoerwinning met haar GreenSpirit-dealers via de 
Barenbrug Academy. Dit is een opleidingsprogramma 
dat dealers opleidt tot GrasSpecialisten met als 
uiteindelijke doel melk-veehouders voorzien van 
gedegen advies over grasteelt en ruwvoerwinning. 

Dus heeft u vragen over uw gras, ruwvoerwinning 
of over de keuze van een graszaad-mengsels voor uw 
bedrijf? Vraag dan uw GreenSpirit-dealer om advies. 
Achterin deze brochure vindt u de gegevens van alle 
GreenSpirit-dealers op een rij.

Ik wens u een goed grasseizoen.

Edward Ensing
Product Manager Voedergewassen

BEStE mElkvEEhOudEr,
ruwvoer. het sleutelwoord voor het efficiënt produceren van melk, een gezonde veestapel en een verantwoorde 
benutting van mineralen. Goed ruwvoer neemt een steeds belangrijkere plaats in op het melkveebedrijf. Barenbrug 
weet hoe belangrijk goed ruwvoer voor uw bedrijf is. daarom hebben wij een assortiment graszaadmengsels van 
de beste kwaliteit, dat perfect aansluit bij de wensen van de hedendaagse melkveehouder. met GreenSpirit kiest u 
voor de beste oplossing voor een optimale ruwvoerwinning.
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maatschappelijk verantwoord boeren
GreenSpirit maakt verantwoord en duurzaam 
ondernemen voor melkveehouders mogelijk. 
GreenSpirit-mengsels gaan zeer verantwoord om met 
mineralen en maken een goede beweiding mogelijk.

uitgebalanceerde graszaadmengsels
Barenbrug onderzoekt hoe verschillende rassen zich 
in elk GreenSpirit-mengsel gedragen. Dit resulteert 
in mengsels volgens een uitgebalanceerd recept. 
Hierdoor weten we dat onze mengsels doen wat wij 
aan u beloven. 
 
ruwvoer voor morgen
Veranderende omstandigheden vragen continu om 
andere oplossingen. Barenbrug past de GreenSpirit-
mengsels doorlopend aan, aan de veranderende 
behoeften van de vooruitstrevende melkveehouder.

Eenvoudig grasland management
Melkveehouders hebben een druk bestaan. 
Barenbrug vindt dat graslandmanagement zo 
eenvoudig mogelijk moet zijn. GreenSpirit-mengels 
zijn constant van kwaliteit en samengesteld voor 
optimale oogstmomenten.

De bloeidatum van de rassen in GreenSpirit-mengsels 
zijn op elkaar afgesteld. Hierdoor bloeit het gras 
gelijktijdig en is het ideale moment van maaien of 
beweiden eenvoudig vast te stellen. 

Barenbrug leidt haar GreenSpirit-dealers op tot 
GrasSpecialisten. Hiervoor is de Barenbrug Academy 
opgericht. Door het volgen van cursusdagen 
kunnen GreenSpirit-dealers melkveehouders goed 
adviseren. Dit komt het graslandmanagement en het 
managementgemak op melkveebedrijven ten goede.

Bestemd voor de vooruitstrevende melkveehouder 
GreenSpirit is hét antwoord op goed ruwvoer voor  
de vooruitstrevende melkveehouder. 

De vooruitstrevende melkveehouder wil probleemloze 
koeien en heeft continuïteit van zijn melkveebedrijf 
hoog in het vaandel staan. De ruwvoeroplossingen  
die het GreenSpirit-assortiment biedt, sluiten aan bij  
de visie van de moderne melkveehouder: met gezonde 
koeien melk produceren tegen een lage kostprijs.

GrEEnSpIrIt
dE kracht van GraS

Gras is het belangrijkste element in het rantsoen voor melkvee. het bevordert de gezondheid van de koe, 
maakt efficiënt melk produceren mogelijk en is bovenal de oplossing om duurzaam te ondernemen. 
alleen het beste gras heeft de potentie om dit waar te maken. GreenSpirit: de kracht van gras.

GreenSpirit
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nutriFibre

StructuurGras
NutriFibre heeft structuurrijk blad. 
Dit stimuleert de herkauwactiviteit 
van de koe. Herkauwen is 
onmisbaar voor een gezonde 
penswerking. Dit voorkomt 
dierziektes zoals pensverzuring. 

De structuur van NutriFibre zit in het blad van het 
gewas. Het gewas hoeft daarom niet te bloeien om 
structuur te leveren, en behoudt hierdoor de 
voederwaarde. NutriFibre combineert structuur en 
voederwaarde.

nutriFibre is de nieuwe grastechnologie voor kuilgras. 
de basis van nutriFibre is zachtbladig rietzwenk en 
komt voort uit het internationale veredelingsprogramma 
van de koninklijke Barenbrug Groep. nutriFibre is gras 
met een sterk, groot wortelstelsel en voedzaam eiwitrijk 
blad. hierdoor is nutriFibre op vier punten beter dan de 
grassen die melkveehouders traditioneel verbouwen. 

nutrIFIBrE

kringloopGras
NutriFibre is efficiënt met mineralen  
en benut daardoor de toegediende 
bemesting optimaal. Dit resulteert in 
de hoogste eiwitproductie per kilo 
fosfaat en per kilo stikstof. NutriFibre 

is bij uitstek geschikt voor een goede score in de 
Kringloop-Wijzer.

De wortels van NutriFibre gaan, mits de bodem het 
toelaat, meer dan 100 cm diep de grond in, terwijl 
Engels raaigras gemiddeld 25 cm diep wortelt. 
NutriFibre benut hiermee 96% van alle mineralen 
(stikstof, fosfaat en kali) uit de bodem.

OpbrengstGras

NutriFibre scoort van alle grassoorten 
het hoogst op de eiwit- en energie-
productie per hectare. Door de hoge 
productie van een goede kwaliteit 

ruwvoer is de behoefte aan krachtvoer lager. De 
toename van het aandeel ruwvoer in het rantsoen is 
zeer gunstig voor de kostprijs van de melkproductie. 
 
Driejarig onderzoek toont aan dat NutriFibre 30% 
meer droge stof en 30% meer eiwit levert dan Engels 
raaigras. Bij goed graslandmanagement blijft de 
kwaliteit van de grasmat over de jaren heen 
uitstekend. NutriFibre heeft een lange levensduur 
en levert met onverminderde productiviteit zeker 
tien jaar hoge opbrengsten.

droogteGras

NutriFibre is bestand tegen 
langdurige droogte. Bij weinig 
regen haalt het gras vocht uit de 
diepere grondlagen. NutriFibre 

blijft doorgroeien en produceert in droge zomer-
maanden maar liefst 47% meer opbrengst dan 
Engels raaigras.

In een gemiddelde zomer heeft gras drie maanden 
watertekort. De komende decennia neemt de kans 
op droge, hete zomers toe. NutriFibre is goed 
bestand tegen deze droge periodes door zijn sterke 
diepe beworteling. Bijkomend voordeel van de sterke 
zomergroei is dat er geen kale plekken ontstaan 
waar onkruiden zich kunnen vestigen. Hierdoor 
behoudt de grasmat een constante kwaliteit.

teelthandleiding
De teelt van NutriFibre wijkt af  
van de teelt van graszaadmengsels 
op basis van Engels raaigras. 
U vindt een NutriFibre teeltadvies 
op de website: 
barenbrug.nl/ 
nutrifibre-teelthandleiding

De NutriFibre grastechnologie in het graszaadmengsel 
GreenSpirit•Structuur vormt de basis voor het beste kuilgras. 
Deze technologie is gebaseerd op zachtbladig rietzwenk.Met NutriFibre technologie onderscheidt GreenSpirit•Structuur zich 

op vier punten van graszaadmengsels met Engels raaigras; het is 
effi ciënter met mineralen, voorkomt pensverzuring doordat koeien 
er meer en beter op kauwen, produceert 30% meer eiwit dan een 

standaard graszaadmengsel en het is bestand tegen droogte door 
extreem lange wortels. Kortom: NutriFibre is een must voor iedere 
melkveehouder.

Voor het optimale resultaat moet grasland met NutriFibre technologie 
anders worden gemanaged dan grasland van Engels raaigras. 
Onderstaande teelt- en managementadviezen dragen bij aan een 
hogere kwaliteit en een hogere opbrengst van het gewas. 

Zaaien

2
Zaaiperiode Maart/april tot augustus/septemberBodemtemperatuur Minimaal 12°C Voldoende vocht in de bodem is noodzakelijk voor een goede kieming en vestigingZaaihoeveelheid 50 - 60 kg per ha (GreenSpirit•Structuur)

Indien klaver gewenst, 6 - 8 kg rode klaver Duet of 2 - 3 kg witte witte klaver Quartet toevoegen 
Zaaidiepte 0,5 - 1,5 cm Dieper zaaien leidt tot langzamere gewasontwikkeling 
Rijafstand Maximaal 8 cm Bij een grotere rijafstand dan 8 cm, het perceel twee keer zaaien in gekruiste richting

Voorbereiding perceel

1
Onkruiddruk Kies een perceel met lage onkruiddruk of maak een vals 

zaaibed ruim voor aanleg van het echte zaaibed
Bodemstructuur (1) Maak de bodem los tot grote diepte zodat de wortels 

zich goed kunnen ontwikkelenZaaibed
Maak een fi jn en stevig zaaibed 

NutriFibre Teelthandleiding 

Teelthandleiding_1017_NL_DEF.indd   1

20-11-17   21:18

GreenSpirit Structuur
De NutriFibre technologie is 
toegepast in het graszaadmengsel 
GreenSpirit•Structuur. 
Meer informatie over dit  
graszaadmengsel leest u in 
deze GreenSpiritgids of op 
de website:
barenbrug.nl/structuur

6



GElIjktIjdIGE BlOEI

Gelijktijdige Bloei

Ontwikkeling van de bloeistengel
De bloeistengel groeit in twintig dagen vanuit de bodem 
door de holle stengel van het gras omhoog.  
De voederwaarde van het gras is op dit moment al met 
150 VEM gedaald. Na nog eens tien dagen laat de 
grasplant het stuifmeel vallen voor de bevruchting van 
het zaad. Vanaf dit moment steekt de plant alleen nog 
energie in de zaadvorming en niet meer in de 
ontwikkeling van het blad. De voederwaarde is in dit 
stadium 300 VEM lager dan voor de ontwikkeling van 
de bloeistengel.

voorkom bloeiend gras
U kunt voorkomen dat gras gaat bloeien. Voordat gras 
bloeit ontwikkelt de plant een bloeistengel. Engels 
raaigras maakt meestal maar één bloeistengel per jaar. 
Maai het gras tussen de tweede en de negende dag 
van de ontwikkeling van de bloeistengel. Van alle 
grasrassen die op de Rassenlijst staan, is de bloeidatum 
bekend. Dit varieert van 9 mei tot 12 juni. 

Bij graszaadmengsels waarvan de rassen een spreiding 
hebben in de bloeidata van meer dan tien dagen, is het 
onmogelijk om in één snede alle bloeistengels te maaien. 
Het resultaat is dat de kwaliteit van het gemaaide gras 
niet optimaal is, en u hier meerdere maaisnedes mee te 
maken heeft. 

Gegarandeerde kwaliteit door gelijktijdige bloei
De GreenSpirit-mengels zijn samengesteld uit rassen 
waarvan de bloeidatum niet meer dan acht dagen uit 

elkaar ligt. Het is dus eenvoudig om in een maaisnede 
alle opkomende bloeistengsels te maaien. Hierdoor 
bent u verzekerd van het hele jaar door een optimale 
kwaliteit ruwvoer. Voor u betekent dit gemak bij het 
graslandmanagement en winning van goed ruwvoer.

Gras bloeit, met als doel het voortbestaan van zijn soort. Echter, voor melkveehouders heeft 
bloeiend gras nadelen. koeien nemen er minder van op en de harde stengel wordt slecht 
afgebroken in de koeienpens. Bovendien daalt de voederwaarde van de grasplant met  
150 vEm zodra de bloeistengel zichtbaar is. Een melkkoe met bloeiend gras in het rantsoen 
geeft 6 tot 7 liter melk minder.
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Zodra de bloeistengel zichtbaar is, daalt de voederwaarde.

voederwaarde en bloei

vEm

800

815

830

845

860

875

890

905

920

935

950

dag

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

mei juni

GreenSpirit • IntensieveBeweiding

GreenSpirit • Veenweide

GreenSpirit • SmakelijkeWeide

GreenSpirit • Maaien

GreenSpirit • Doorzaai

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

05

05

05

05

05

06

06

06

06

06

07

07

07

07

07

08

08

08

08

08

09

09

09

09

09

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

Optimale oogstmoment GreenSpirit-mengsels
Optimale oogstmoment

Tijdens het optimale maaimoment zijn de bloeistengels van het eerst bloeiende ras nog niet zichtbaar (tiende dag) , terwijl de bloeistengels van het 
laatst bloeiende ras voldoende ontwikkeld zijn om af te maaien. U oogst hierdoor zowel in de tweede snede als in de overige snedes uitsluitend blad 
dat resulteert de hoogste kwaliteit ruwvoer.
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Grasland

Grasland
Grasland is de belangrijkste bron voor gezond ruwvoer voor melk- en vleesvee. 
Goed grasland produceert de voedingsstoffen eiwit, structuur en energie. hoeveel 
voedingstoffen grasland produceert, hangt af van de bemesting, het maaimoment en  
de kwaliteit van het gras. door regelmatig uw grasland te controleren en indien nodig  
te herstellen of te vervangen, houdt u de kwaliteit van uw gras op peil. de Barenbrug 
Graslandapp helpt u bij het controleren van uw grasland. download de Barenbrug 
Graslandapp in de app Store of in Google play.

Blijvend grasland
Blijvend grasland is gras met een lange levensduur  
dat geschikt is om te beweiden of te maaien voor 
ruwvoerwinning. De kwaliteit van blijvend grasland 
hangt nauw samen met de constante samenstelling van 
het grassenbestand over meerdere jaren. GreenSpirit 
biedt u een compleet assortiment zaadmengsels voor 
blijvend grasland. Ieder GreenSpirit-mengsel heeft 
unieke eigenschappen voor specifiek gebruik.

tijdelijk grasland
Tijdelijk grasland is gras dat geschikt is in rotatieteelt 
met mais of andere akkerbouwgewassen. De inzet van 
tijdelijk grasland verhoogt de bodemvruchtbaarheid 
door het verbeteren van het organischestofgehalte. 
Het resultaat is een sterk en gezond hoofdgewas. 
Bovendien geeft tijdelijk grasland een boost aan de 
ruwvoerproductie. GreenSpirit heeft twee graszaad-
mengsels voor tijdelijk grasland die een hoge 
gewasopbrengst garanderen en een positieve 
bijdrage leveren aan de bodem.

klaver   
Klaver hoort bij de plantenfamilie vlinderbloemigen en 
heeft als eigenschap stikstof uit de lucht om te zetten 
naar bruikbare stikstof voor het gewas. Grasland met 
klaver presteert hierdoor optimaal ondanks de 
gelimiteerde stikstofgift. Witte klaver heeft een 
levensduur van 10 jaar en bij een klaveraandeel van 
50% in het grasland levert het 150 kilo stikstof. Rode 
klaver levert 300 kg stikstof per hectare, maar heeft een 
kortere levensduur van drie jaar. Bijkomend voordeel 
van klaver is dat het gewas de biodiversiteit verhoogt. 
De witte klaver Alice en het rode klavermengsel Duet 
zijn uitstekend te combineren met de GreenSpirit-
mengsels.
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GraslandGrasland

•  Het hele jaar zeer smakelijk gras.
•  Flexibel inzetbaar voor beweiden en maaien.
•  Besparing krachtvoer.
•  Hoge kroonroestresistentie.
•  Ideaal in combinatie met het klavermengsel Quartet (5 kg).

 maaien   Beweiden    tijdelijk   Blijvend

Samenstelling*
Baronaise Timothee 15%
Barhoney Engels raaigras diploïd 20%
Barnewton Engels raaigras diploïd 20%
Briant  Engels raaigras tetraploid 45%

Specificaties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  45 - 55 kg per ha 
• Zaaizaad- hoeveelheid doorzaai:  25 - 35 kg per ha 
• Zaaien van: februari - november 
• Geschikt voor: inzaai en doorzaai 
• Bloeit van 30 mei tot 7 juni
• Verpakking 15 kg

www.barenbrug.nl/smakelijke-weide

GreenSpirit • SmakelijkeWeide 
Smakelijkste gras met veel vEm.

• Efficiënt met mineralen.
• Structuurrijk blad.
• Hoge (eiwit-) opbrengst.
• Resistent tegen droogte door diepe wortels.
•  Ideaal in combinatie met het klavermengsel Duet (4 kg).

Samenstelling*
Baronaise Timothee 15%
Barolex Rietzwenk - zachtbladig 60%
Bariane Rietzwenk - zachtbladig 25%

Specificaties
•  Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  60 kg per ha 
•  Zaaizaadhoeveelheid doorzaai:  30 kg per ha 
•  Zaaien van: februari - 15 september 
•  Ongeschikt voor doorzaai in percelen met Engels raaigras 
•  Vestigt langzaam, daarom is spuiten tegen onkruid essentieel in het eerste jaar 
•  Niet mengen met Engels raaigras
•  Verpakking 15 kg

www.barenbrug.nl/structuur

GreenSpirit • Structuur 
4 keer beter. voor de productie van het beste kuilvoer.

•  Voor percelen die intensief beweid worden.
•  Geeft hele jaar veel massa.
•  Geschikt voor veranderend klimaat.
•  Lange levensduur.
• Maakt beweiden makkelijker door regelmatige groei. 
• Ook geschikt voor inzaai na de maisoogst.

 maaien   Beweiden   tijdelijk   Blijvend

Samenstelling*
Melspring  Engels raaigras diploïd 70%
Briant  Engels raaigras diploïd 30%

Specificaties
•  Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  45 - 55 kg per ha  
•  Zaaizaadhoeveelheid doorzaai:  25 - 35 kg per ha 
•  Zaaien van: februari - oktober 
•  Geschikt voor: inzaai en doorzaai 
• Bloeit van 25 mei tot 30 mei
•  Verpakking 15 kg

www.barenbrug.nl/intensieve-beweiding

GreenSpirit • IntensieveBeweiding 
Supersterke weide voor percelen rondom de stal.

 maaien    Beweiden    tijdelijk   Blijvend

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

 maaien   Beweiden   tijdelijk   Blijvend

Samenstelling*
Dromara Engels raaigras tetraploïd 35%
Barhoney Engels raaigras diploïd  30%
Briant  Engels raaigras tetraploïd  35%

Specificaties
•  Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  45 - 55 kg per ha  
•  Zaaizaadhoeveelheid doorzaai:  25 - 35 kg per ha 
•  Zaaien van: februari - november 
• Geschikt voor: inzaai en doorzaai  
• Bloeit van 30 mei tot 7 juni
•  Verpakking 15 kg

www.barenbrug.nl/maaien

GreenSpirit • maaien 
kuilgras met hoogste voederwaarde.
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Grasland

• Geschikt voor de teelt op veengrond.
• Uitsluitend rassen met Mohr Anerkennung.
• Lange levensduur.
• Wintervast.
• Smakelijk gras voor hoog productief melkvee.
• Gaat langer mee dan BG 11.

 maaien    Beweiden   tijdelijk   Blijvend

Samenstelling*
 Barpasto  Engels raaigras tetraploïd  35% 
Barhoney  Engels raaigras tetraploïd  50% 
Barfleo  Timothee 15% 

Specificaties
•  Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  45 -55 kg per ha
•  Zaaizaadhoeveelheid doorzaai:  25 - 30 kg per ha 
•  Zaaien van: februari - november 
•  Geschikt voor: inzaai en doorzaai  
•  Bloeit van 28 mei tot 5 juni
•  Verpakking 15 kg

www.barenbrug.nl/veenweide

GreenSpirit • VeenWeide 
Speciaal voor veengronden.

•   35% hogere grasopbrengst.
•   Verhoogt organische stof gehalte.
•   Ideaal voor vruchtwisseling.
•   Ideaal met klavermengsel Duet (10 kg).

 maaien   Beweiden    tijdelijk   Blijvend

Samenstelling*
Barelli  Italiaans raaigras diploïd 50%
Barmultra II  Italiaans raaigras tetraploïd 50%

Specificaties
•  Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  50 - 55 kg per ha 
•  Zaaizaadhoeveelheid doorzaai:  25 - 35 kg per ha 
•  Zaaien van: februari - november 
•  Geschikt voor inzaai en doorzaai
•  Verpakking 15 kg

www.barenbrug.nl/2jarig-productiegras

GreenSpirit • 2-jarigproductiegras 
massale grasopbrengst en verbetering bodemstructuur.

•  Enorme opbrengst.
•  Flexibel in maaimoment.
•  Zeer stikstofefficiënt.
•  Ideaal met klavermengsel Duet (10 kg).

 maaien   Beweiden     tijdelijk  Blijvend

Samenstelling*
Barsilo Gekruist raaigras diploïd 30%
Sabella Gekruist raaigras diploïd 30%
Dromara Engels raaigras tetraploïd 40%

Specificaties
•  Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  45 - 55 kg per ha  
•  Zaaizaadhoeveelheid doorzaai:  35 - 30  kg per ha 
•  Zaaien van februari - november 
•  Geschikt voor inzaai en doorzaai  
•  Verpakking 15 kg

www.barenbrug.nl/3jarig-productiegras

GreenSpirit • 3-jarigproductiegras 
12% meer gras opbrengst.

• 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    tijdelijk   Blijvend

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

Specificaties
•  Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  45 - 55 kg per ha
•  Zaaizaadhoeveelheid doorzaai:  25 - 35 kg per ha
•  Zaaien: vanaf een bodemtemperatuur van 5°C
•  Bloeit van 2 tot 5 juni
•  Verpakking 15 kg

www.barenbrug.nl/doorzaai

GreenSpirit • doorzaai 
Inzaai en doorzaai onder zware omstandigheden.
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Grasland

•  Eenjarige teelt. Hoge eiwitopbrengst.
•  20% meer opbrengst dan Italiaans raaigras.
•  40% meer opbrengst dan BG3.
•  Verhoogt de vitaliteit en weerbaarheid van de bodem.
•  Ideale tussenvrucht.
•  Bindt stikstof in de bodem.

  maaien    Beweiden  tijdelijk   Blijvend

Samenstelling*
Italiaans raaigras  60%
Incarnaat klaver  30% 
Perzische klaver 10%

Specificaties
•  Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 35 kg/ha
•  Zaaien van: april - augustus
•  Zaaidiepte: 0,5 - 1 cm (fijn zaaibed)
•  Verpakking 15 kg

www.barenbrug.nl/protaplus

prota plus
Grasklaver-mengsel voor eiwitrijk ruwvoer.

•  Hoge productie bij lage stikstofgift.
•  Verhoogt Omega-3 gehalte in de kuil.
•  Bindt 350 kg N uit de lucht per ha.
•  Snelle groei.

  maaien    Beweiden  tijdelijk   Blijvend

Samenstelling*
Alice  Witte klaver 30%
Lemmon  Rode klaver 70%

Specificaties
•  Zaaizaaidhoeveelheid afhankelijk van het graszaadmengsel  
•  Snelle vestiging
•   Te combineren met de volgende GreenSpiritmengsels:  

 Structuur, 2-jarig Productiegras, 3-jarig Productiegras en Maaien 
•  Zaaien van: februari - september
•  Verpakking 10 kg

www.barenbrug.nl/duet 

duet
rode en witte klaver voor tijdelijk gras.
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•  Geschikt voor beweiding en maaien.
•  Extra stikstof voor eiwitrijk gewas.
•  Bindt 150 kg N uit de lucht per ha.
•  Snelle vestiging en standvastig.
•  Smakelijke ruwvoer.

  maaien    Beweiden  tijdelijk   Blijvend

Samenstelling*
Alice Witte klaver 100%

Specificaties
•  Zaaidichtheid per ha 4-5 kg
•  Zaaien van: februari - september
•  Verpakking10 kg

www.barenbrug.nl/alice

alice
hoge productie bij lage stikstofgift.

“Veel opbrengst en een goede structuurbron 
waren de twee belangrijkste redenen voor 
melkveehouder Van Eijk om te kiezen voor 
GreenSpirit Structuur. In de praktijk worden 
deze beloften volledig waargemaakt.”

  Leendert van Eijk
  Melkveehouder uit Enspijk
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Grasland

Inkuilmiddelen
Een inkuilmiddel is essentieel voor een goede conservering van gras. Onderzoek van haS den Bosch heeft 
aangetoond dat het toevoegen van Bonsilage een positieve werking heeft op de conservering van alle graskuilen, 
ongeacht de drogestofklasse van de kuil. Graskuilen die behandeld zijn met Bonsilage hebben een hogere 
voederwaarde dan onbehandelde kuilen en de broeigevoeligheid van de graskuilen wordt sterk gereduceerd. 
het Bonsilage-assortiment bestaat uit drie verschillende toevoegmiddelen voor graskuilen met ieder zijn specifieke 
werking. 

revolutie in conserveren graskuilen
Na de ontdekking van nieuwe bacteriesoorten is er  
een ware revolutie in het conserveren van gras 
ontstaan. De nieuwe inkuilmiddelen verlengen de 
levens-productie van melkkoeien of ze conserveren zo 
snel dat u de graskuil al na twee weken kunt openen.
Bonsilage Fit gras bevat specifieke bacteriën die  
suikers omzetten in melkzuur. 
Vervolgens zetten zij een maximale hoeveelheid 
melkzuur om in producten met een hoge pH, 

waaronder propyleenglycol en azijnzuur. 
Hierdoor blijft de pens-pH op peil, zelfs bij veel aanbod 
van energierijk voer. De hoge pens-pH bevordert een 
optimale penswerking. Daarmee wordt het risico van 
pensverzuring en slepende melkziekte geminimaliseerd. 

Voor de conservering van mais heeft Barenbrug 
ook een vernieuwd assortiment Bonsilage producten. 
Wilt u hier meer over weten? Bezoek dan de website
barenbrug.nl/inkuilen.

Wilt u meer informatie over het conserveren van 
graskuilen? Kijk dan naar de Video ‘Maak u een topkuil 
van uw gras’ op barenbrug.nl/topkuil.
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Inkuilmiddelen

• Graskuil direct te openen.
• Curatieve werking.
• Niet agressief.
• Getest in de praktijk.

 Graskuilen   maiskuilen  ccm   GpS  Bierborstel  Bietenpulp

Specificaties
•  Vloeibaar toevoegmiddel. 
•  Dosering: afhankelijk van product; 1,5 - 2,5 liter per ton gewas (zie website)

www.barenbrug.nl/silostar

Silostar liquid hd 
hoogste garantie op geslaagde kuil.

• Maximale omzetting melkzuur in propyleenglycol.
• Optimale penswerking.
• Meer opneembare energie.
• Voor topkuilen.
• EU-goedgekeurd.
• Goedgekeurd voor de biologische landbouw.

 Graskuilen   maiskuil 

Specificaties
•  In wateroplosbaar poeder
•  Dosering: 2 gram per ton gras opgelost in water 
•  Ook geschikt voor de biologische landbouw
•  Voor kuilen met een droge stof van 28 tot 38% 
•  Verpakking: vloeibaar 100 gram

www.barenbrug.nl/bonsilage-fit-gras

Bonsilage Fit gras 
Gezondere melkkoeien met hoogste levensproductie.

• Effectief in natte, optimum en droge kuilen.
• Voorkomt inkuilverliezen.
• Méér VEM en eiwit uit uw graskuil.
• Minder broei en schimmels.
• 1,6 liter méér melk per koe per dag.
• Bonsilage EU-goedgekeurd.
• Voor graskuilen tussen de 22 en 67% drogestof.

 Graskuilen   maiskuil 

Specificaties
•  In granulaat en in wateroplosbaar poeder 
•  Granulaat dosering: 0,5 kg/ton gras 
• In wateroplosbaar poeder dosering: 1 gram/ton gras 
•  Ook geschikt voor de biologische landbouw 
•  Voor kuilen met een droge stof van 30 tot 60% 
•  Verpakking: granulaat 20 kg, vloeibaar 50 gram

www.barenbrug.nl/bonsilage-plus

Bonsilage plus
Reduceert inkuilverlies van 20% naar 4%.

• Zeer snelle broeiremming en conservering na inkuilen.
• Voor een gezonde penswerking.
• Snelle doding van schimmels en gisten.
• Bevat unieke bacteriestam lactobactilus diolivorans.
• Ook geschikt voor toplaagbehandeling.

 Graskuilen   maiskuil 

Specificaties
•  In wateroplosbaar poeder 
•  Dosering: 2 gram per ton gras opgelost in water 
•  Ook geschikt voor de biologische landbouw
•  Voor kuilen met een droge stof van 28 tot 38% 
•  Verpakking: vloeibaar 100 gram

www.barenbrug.nl/bonsilage-speed-gras

Bonsilage Speed gras
voeren twee weken na inkuilen.
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Engels raaigras laat doorschietend
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Diploïde rassen

Barnewton 4-6 8,4 7,6 7,8 98 104 101 103

Manchester 3-6 8,3 7,5 8,4 98 101 101 101

Barimero 4-6 8,4 7,3 7,5 100 104 100 101

Rossera 2-6 8,0 6,9 7,8 99 104 100 102

Bovini 3-6 8,3 7,1 7,7 101 96 101 99

Thomas 5-6 8,4 6,9 7,6 103 90 99 99

Humbi 1 4-6 8,2 7,4 8,1 96 94 97 100

Candore 2-6 8,4 7,2 8,0 96 95 99 98

Bartombo 9-6 8,3 7,2 7,4 97 103 100 98

Romark 1-6 8,0 7,1 7,3 98 97 98 99

Melluck 3-6 8,5 6,9 7,0 98 96 97 99

Tomaso 1-6 8,2 7,2 7,3 100 96 96 99

Zenital 2-6 8,2 7,1 7,8 98 99 96 97

Burlina 1 1-6 8,0 6,9 7,1 97 94 99 98

Jalinas 1-6 8,2 6,9 7,1 101 94 98 98

Nieuwe rassen 2016 - 2017

Melonora 4-6 8,5 7,0 8,3 99 103 102 101

Barhoney 7-6 8,2 7,3 8,2 97 105 102 103

Mahony 5-6 8,1 6,9 8,1 96 105 101 103

Maiko 2-6 8,4 7,4 7,9 97 105 101 102

Tottenham 4-6 8,4 7,3 8,1 95 102 101 101

Rossimonte 8-6 8,3 7,5 7,9 98 109 103 102

Barbitol 3-6 8,2 7,5 8,2 100 100 100 102

100 = ton ds/ha 4,1 2,5 14,0

Tetraploïde rassen

Dromara 2-6 8,1 7,6 8,9 104 98 101 99

Meracoli 3-6 8,1 7,4 8,2 103 98 101 99

Rivaldo 2-6 8,1 7,6 8,6 100 100 99 99

Alcander 2-6 8,1 7,5 8,8 104 95 99 97

Estrada 4-6 8,1 7,4 8,4 99 103 99 99

Barpasto 2-6 8,1 7,9 8,0 103 101 101 98

Meltador 5-6 7,8 7,5 8,0 105 95 99 98

Polim 1-6 7,6 7,5 8,1 106 92 98 96

Bocage 3-6 8,0 7,6 8,7 98 94 96 93

Nieuwe rassen 2016 - 2017

Melbolt 2-6 8,0 7,0 8,6 102 103 102 103

Melkana 2-6 8,2 6,9 8,7 105 105 102 101

Nieuwe rassen 2018

Barganza 2-6 7,8 - 8,6 105 103 101 106

Thegn 2-6 7,9 - 8,7 105 104 102 104

100 = ton ds/ha 4,1 2,5 14,0H
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Engels raaigras middentijds doorschietend
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Diploïde rassen

Sputnik 29-5 8,2 6,5 8,4 104 103 103 108

Arnando 29-5 8,5 7,5 8,0 95 108 100 102

Arsenal 22-5 8,2 7,1 7,6 104 92 101 100

Abosan 1 29-5 8,2 7,0 8,1 96 100 100 101

Kiani 31-5 8,3 7,5 8,3 97 102 96 101

Trenio 22-5 8,4 6,7 7,9 98 101 99 99

Massimo 25-5 8,2 6,6 7,8 97 105 101 99

Kaiman 30-5 7,9 6,9 7,7 95 110 102 100

Toronto 22-5 8,2 6,8 7,2 105 89 98 100

Chicago 23-5 8,7 6,9 7,4 97 97 99 97

Domiatti 1 29-5 7,9 6,5 7,9 97 94 98 97

Option 25-5 8,2 7,0 7,9 96 96 97 97

Nieuwe rassen 2016 - 2017

Arelio 23-5 8,4 7,3 7,6 105 102 102 106

Melspring 25-5 8,4 6,8 8,3 103 89 101 101

100 = ton ds/ha 4,7 2,1 14,3

Tetraploïde rassen

Diwan 27-5 7,9 7,6 8,7 105 99 102 101

Binario 22-5 7,9 7,7 8,8 103 93 100 99

Barcampo 28-5 8,1 7,8 8,9 99 102 100 99

Barfamos 28-5 8,1 7,8 8,6 96 112 100 100

Trivos 26-5 7,8 7,1 8,6 101 103 101 97

Maurizio 22-5 8,1 7,7 8,4 104 98 100 97

Hurricane 29-5 8,0 7,2 8,7 98 106 98 98

Activa 21-5 7,8 7,5 8,5 103 90 97 97

Novello 31-5 8,1 7,3 8,3 90 117 101 98

Melverde 24-5 8,1 7,0 8,5 96 102 99 97

Besser 25-5 7,8 7,5 8,0 100 107 100 97

Nieuwe rassen 2016 - 2017

Briant 30-5 7,9 7,1 9,0 99 108 102 101

Vifelt 24-5 8,0 7,5 8,7 99 98 98 100

Nieuwe rassen 2018

Barojet 27-5 8,0 - 8,7 100 111 107 100

AberGain 28-5 7,8 - 8,5 109  107 106 99

Velonit 24-5 7,9 - 8,8 106 98  101 101

Magena 31-5 8,2 - 8,6 95 118 101 101

100 = ton ds/ha 4,7 2,1 14,3

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer 
duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. Voor het 
vergelijken van opbrengstcijfers in de tabellen geldt: een vergelijking binnen 
een kolom is zuiverder dan een vergelijking tussen de kolommen van de 
tabellen 1 en 2. Als van wintervastheid geen gegevens bekend zijn, wordt  
een streepje vermeld.
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dealers

agritop
Middenmeer
T. 0226 - 427978

agro Buren
Tiel
Biddinghuizen
Hulst
T. 0344 - 636200

Baks loonbedrijf 
Borculo
T. 0545 - 271360

ten Brinke 
Creil
T. 0527 - 274030

handelsmaatschappij 
dantuma  
Zeewolde
T. 036 - 5222992

hoogland 
Ferwert
Leeuwarden
T. 0518 - 411400

van Iperen 
Westmaas
T. 0186 – 578888
Oude Tonge
T. 0187 - 618555
’s Gravenpolder
T. 0113 – 311245

Gebr. Fuite b.v. 
veevoeders
Genemuiden
T. 038 - 3854177

George pars Graanhandel 
St. Jacobiparochie
Biddinghuizen 
T. 0518 - 491289

johan Schuitema
Mussel
T. 0599 - 454214

Zaadhandel Bulter
De Lutte
T. 0541 - 551321

handelsonderneming 
vlamings
Steenbergen
T. 0167 - 566350
De Mortel
T. 0492 - 319434

A.C. van Westrienen
Est
T. 0345 - 569313

WPA - Robertus
Apeldoorn
Dedemsvaart
Westerbork
Winschoten
Warffum
T. 0593 - 564112 

GREENSPIRIt MENGSELS ZIjN VERkRIjGBAAR BIj:

agro Buren

agritop

johan Schuitema

ten Brinke

WPA - Robertus

hoogland

Gebr. Fuite 
veevoeders

handelsonderneming 
vlamings

Zaadhandel 
Bulter

George pars 
Graanhandel

a.c. van 
Westrienen

handelsmaatschappij 
dantuma

Baks loonbedrijf

van Iperen

15



 Maatschappelijk verantwoord boeren.

 Uitgekiende graszaadmengels.

 Ruwvoer voor morgen.

 Management gemak.

 Bestemd voor de vooruitstrevende melkveehouder.

Groot in Gras
Barenbrug Holland BV • Postbus 1338 • 6501 BH Nijmegen • Tel.: 024 348 81 00

E-mail: sales@barenbrug.nl • www.barenbrug.nl • Vind ons op  

De kracht van gras


