
Fleksibilitet i dit  
grovfodermanagement

Allround-blandingen GreenSpirit Kombi Øko giver dig fleksibilitet 
på flere fronter. Du kan uden problemer udsætte slæt tidspunktet, 
hvis vejret ikke samarbejder. Denne fordel opnås takket være den 
brede sammensætning og de forskellige blomstringstider. 
Blandingen er egnet til produktion af proteinrigt grovfoder, men 
egner sig også fremragende til et system med afgræsning. Den 
trives i alle jordtyper og tackler let begrænsningerne i vådere jord. 

• Fleksibilitet
• Egnet til alle jordtyper
• Bestandig over for intensiv betrædning 
• Dyrk dit eget protein
• God optagelse fra velsmagende grovfoder 
• Afprøvet blanding nu også i Øko 

GreenSpirit  
      Kombi Øko

30 - 35 kg/ha

0,5 – 1 cm

10 - 20 kg/ha

Midt april til  
midt september

Afgræsning  
og skæring

ØKO



Vælg fleksibilitet i skæringstidspunkt
Vil du have mere fleksibilitet i dit slætstrategi? Så 
passer GreenSpirit Kombi Øko i din planlægning.  
Af mange beskrevet som den biologiske blanding 
med den bredeste anvendelighed. Hvad enten du 
vælger slæt eller afgræsning lykkes det altid med 
GreenSpirit Kombi Øko. GreenSpirit Kombi Øko’s 
fleksibilitet skyldes den velovervejede og brede 
sammensætning. 

Egnet til alle jordtyper
Din jordtype er underordnet, når du anvender 
GreenSpirit Kombi Øko. Blanding præsterer nemlig 
i alle jordtyper. Det er især ideelt for kvægbrug  
med tungere eller vådere jordtyper. Mange 
standardblandinger fejler i disse vanskelige 
jordbunde. 

Bestandig over for intensiv betrædning
GreenSpirit Kombi Øko’s stærke og tætte græstørv 
kan tåle lidt af hvert. Du behøver ikke være 
bekymret for et beskadiget græstæppe ved intensiv 
betrædning. En yderligere fordel ved den tætte 
græstørv er, at ukrudt har vanskeligere ved at 
etablere sig. 

Dyrk dit eget protein
Det er dyrt at indkøbe protein. Med egenproduktion 
af protein kan du holde din mælkepris nede. Den 
almindelige rajgræssort Briant er kendt for sit 
fremragende proteinindhold. Blandingens kløver 
giver proteinproduktionen et ekstra boost. 

God optagelse fra velsmagende grovfoder
Kombinationen af timote og hvidkløver højner 
blandingens smag, hvilket resulterer i fremragende 
optagelse. Især ved afgræsning vil den 
velsmagende blanding være dit malkekvægs favorit.

Afprøvet resultat med Øko 
GreenSpirit Vital Duet består af 100% økologiske 
frø. De robuste sorter er stort set ikke modtagelige 
for sygdomme som sortrust, og har tidligere mere 
end bevist sig i øko-produktioner.
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Sammensætning

GreenSpirit Kombi Øko

40% Briant Alm. rajgræs tetraploid

20% Barmotta Alm. rajgræs diploid

15% Barcrypto Engsvingel

10% Baronaise Timote

15% Alice Hvidkløver


