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Green Deal

F O R O R D

Du har sikkert hørt om den europæiske Green Deal. 
Det er en plan, der skal gøre EU's økonomi bæredygtig. 
Nettoudledningen af drivhusgasser skal reduceres til nul i 
2050, og den økonomiske vækst skal fra da af finde sted 
uden at udtømning råstoffer. For landbrugsdyr er der 
allerede afklaring omkring de første skridt: 20 procent 
mindre gødning, halvering af brugen af antibiotika og 
plantebeskyttelsesmidler, 10 procent af landbrugsarealet 
skal bruges til biodiversitet og 25 procent til økologisk 
fødevareproduktion. Selvom det endnu ikke er endeligt 
slået fast, så står én ting klart: Green Deal har store 
konsekvenser for fremtidsplanerne. Mindre gødning 
betyder for eksempel, at der skal bruges flere bælgplanter, 
som for eksempel kløver. Forbedring af biodiversiteten kan 
opnås med urterige græsarealer. Hvis man vil reducere 
plantebeskyttelsesmidlerne, så skal man finde blandinger, 
der spirer hurtigere og er mere modstandsdygtige. Selvom 
noget af det stadig kan lyde langt væk, så har vi i flere år 
forædlet passende sorter – og sammensat blandinger, 
som vil give dig mulighed for at overholde de regler, der 
kommer din vej i det næste årti, så du fortsat kan drive 
landbrug. De første resultater kan allerede ses i denne 
udgave af Frø og Foder. Med Pasture 365 henvender vi 
os til mælkebedrifter, og det giver dig mulighed for mere 
output med mindre input. Filosofien bag denne blanding 
er at fodre så meget som muligt med frisk græs. På den 
måde udnytter du jorden, som er en dyr produktionsfaktor, 
optimalt, og du kan spare på indkøb af (kraft)foder. 
Barenbrug arbejder verden over i forskellige klimazoner. 
Vi har specifikke undersøgelser i gang for hver klimazone. 
Da klimaet ændrer sig, udveksler vi mere end nogensinde 
viden og produkter med landmænd over hele verden for at 
finde de bedste løsninger. Alt sammen for at sikre, at du kan 
drive landbrug ubekymret.

Vi ønsker alle landmænd en god vækstsæson

Bastiaan og Frank 
Barenbrug
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Dyre råvarer øger kostprisen på et kg mælk markant. Derfor er der mere fokus på at 
dyrke egen protein end nogensinde. Med GreenSpirit Protein og Pasture 365 har du 
to græsblandinger, hvormed du kan øge proteinproduktionen på din bedrift markant. 
Det giver klare fordele: Du kan nøjes med at købe langt mindre (dyre) råvarer og 
koncentrater.

 tekst Tom Niehof

Protein fra vores eget grovfoder 
FORSKNING

Gennem forskning har vi i årevis 
arbejdet med yderligere forbedring af 
græssets kvælstofudnyttelse. Det gør 
vi hos Barenbrug Research i Wolfheze 
(NL). Kvælstof og protein i græsset 
er nært beslægtede, som du måske 
ved: Der er 1 gram kvælstof i hver 
6,25 gram protein. Jo mere kvælstof 
græs kan optage, 
jo mere protein 
kan græsset lagre. 
Men det er ikke så 
enkelt, som det står 
her. Kapaciteten til 
at optage kvælstof 
er ikke det samme 
som evnen til at 
omdanne kvælstof 
til planteprotein. 
Der er stor variation 
mellem græsplanter i både optagelse 
og omdannelse. Med innovative 
udvælgelsesteknikker udvikler vi 
hvert år nye sorter, som kan bruges i 
græsblandinger.

En af de teknikker, vi bruger, er hydro-
ponics, dyrkning af afgrøder kun på 
vand under kontrollerede forhold. Da 
vi ved præcis, hvor meget af bestemte 
næringsstoffer en plante optager, og 

hvad planten gør med det, kan vi ud-
vælge de bedste individuelle planter 
til bestemte egenskaber. I forhold til 
kvælstof ved vi præcis, hvor effektivt 
visse planter anvender kvælstof (dvs. 
hvor meget af det tilførte kvælstof, der 
lagres som protein). De bedste plan-
ter formerer vi yderligere til en ny sort, 

hvorefter vi sam-
mensætter den 
ideelle blanding 
til mælkeprodu-
center ved hjælp 
af forskellige blan-
dingsforsøg med 
andre sorter.

Sådan blev Green-
Spirit Protein og 
Pasture 365 skabt. 

Med sin tidlige start i foråret giver 
Pasture 365 dig to fuldgyldige græs-
slæt i ensilagen, inden den tørre som-
mersæson begynder. Kombinationen 
af unikke græssorter og rødkløversor-
ten Gregale gør GreenSpirit Protein 
til en absolut proteinvinder. Kort sagt: 
Vil du have mere protein fra din egen 
jord og samtidig spare på indkøb af 
dyre råvarer? Vælg da blandingerne 
fra Barenbrug. 

Udvikling af 
nye varianter 

med innovative 
teknikker
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Vil du have maksimalt græsudbytte fra egen jord? Så er Pasture 365 noget for dig. Denne innovative 
græsmarksblanding er sammensat på en sådan måde, at du kan tage dine første slæt to uger tidligere end normalt. 
Den stabile græsvækst med Pasture 365 varer langt ind i efteråret. 

 tekst Tom Niehof
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På grund af den tidlige forårsstart og det høje udbytte kan 
man få tre fuldgyldige slæt i ensilagen, inden den tørre 
sommersæson starter. Pasture 365 giver dig derfor stor 
sikkerhed for tilstrækkeligt grovfoder, hvilket yderligere 
understøttes af græssets fortsatte vækst til sent på efteråret. 
Ifølge produktchef Tom Niehof opfylder denne blanding 
behovene hos mælkeproducenter, der ønsker at holde deres 
proteinindkøb så lavt som muligt.

Tørkeresistent
Den innovative Pasture 365-blanding tackler virkningerne af 
en tør sommer bedre end en standard græsningsblanding. 

Når væksten på dine standard græsmarker stopper om 
sommeren, fortsætter Pasture 365. Du kan endda høste i 
sommermånederne. Dens stabile sommervækst er resultatet 
af den tætte, faste græstørv. Det minimerer tørkens indflydelse 
på jorden. Niehof: "Med blanding kommer du ikke til at skulle 
håndtere grovfodermangel på grund af tørke".  

Maksimal proteinudnyttelse
En anden fordel ved ekstra forårsgræs er den fremragende 
proteinudnyttelse. Den er højest med frisk græs. Det er derfor 
en fordel at tilbyde dit malkekvæg frisk græs så længe som 
muligt. Det bliver muligt med en tidlig start på foråret.

Din første slæt to uger tidligere 
Frisk græs året rundt med 
Pasture 365
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Højt indtag med friske afgrøder
Frisk grovfoder er en forudsætning for 
et godt optag for dine landbrugshusdyr. 
På grund af græssernes relativt stejle 
bladstilling i Pasture 365 er afgrøden 
ret tør. Det forhindrer skimmelsvamp 
i bunden af din græsvækst, så 
afgrøden forbliver velsmagende for dit 
malkekvæg. Dette sikrer et godt optag 
og forhindrer tab af grovfoder.    

Fremragende bæreevne
Det er kun muligt at slå græsset tidligt 
om foråret, hvis dit græsareal har 
tilstrækkelig bæreevne. Med Pasture 
365 ved du, at det ikke er noget, du 
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behøver at bekymre dig. Den stabile 
græsvækst sikrer fremragende 
bæreevne. Derudover forhindrer den 
standhaftige græsvækst skaldede 
pletter og vækst af ukrudt.

Stor høstsikkerhed
Den tidlige forårsstart og det høje 
udbytte betyder, at du kan få tre 
fuldgyldige græsslæt (græsning 
og slåning) i ensilagen, inden den 
tørre sommersæson begynder. 
Pasture 365 giver dig derfor stor 
sikkerhed for tilstrækkeligt grovfoder, 
hvilket yderligere understøttes af 
græssets fortsatte vækst til sent på 
efteråret. Niehof: "Med Blandingen 
kommer du ikke til at skulle håndtere 
grovfodermangel på grund af tørke". 

PASTURE 365: MED KRYDSET 
RAJGRÆS
Pasture 365 er tilsat en lille 
mængde krydset rajgræs. Dette 
er en ny unik sort, der består af 
7/8 flerårigt rajgræs. Som følge 
heraf har den hovedsageligt 
erhvervet egenskaberne fra flerårig 
engelsk rajgræs, såsom en lang 
vedholdenhed. Krydset rajgræs er 
en krydsning mellem engelsk og 
italiensk rajgræs. Den kombinerer 
det bedste fra begge og er meget 
produktiv. Krydset rajgræs giver 
20 procent ekstra tørstof i første og 
anden slæt (forår) og 10 procent 
ekstra på årsbasis. 

GENNEMTESTET
For at teste innovationerne i praksis 
målte vi forskellene i udbytte mel-
lem Pasture 365 og en standard 
græsningsblanding med 50 % Mid-
deltidligt og 50 % sildigt diploid, 
flerårigt rajgræs på flere forsøgs-
marker. Resultaterne viser, at udby-
ttet af Pasture 365 fra første slæt i 
gennemsnit er mere end 1.300 kg 
tørstof højere end standard græs-
blandingens. Det betyder, at du kan 
klippe cirka 14 dage tidligere eller 
begynde at græsse tidligere for 
samme udbytte. 

Gennemsnitligt udbytte  
Tidlig klipning Første klipning 
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Pasture 365 Standard 
græsmarksblanding

4528

3188

Jaarrond vers gras

PASTURE 365

Til forvaltningen af græsgange er 
den robuste GreenSpirit Struktur-
græsblanding er et glimrende match 
til Pasture 365. Begge blandinger kan 
høstes tidligt om foråret, og tilsammen 
passer de perfekt i en grovfoder 
ration. På den måde kan du kombinere 
blandingernes gode egenskaber til 
den bedste grovfoderkvalitet . Pasture 
365 skiller sig ud på foderværdi pga. 
den høje andel af flerårigt rajgræs. 
GreenSpirit Struktur fremmer dit 
malkekvægs drøvtygningsaktivitet, 
hvilket holder dit malkekvæg i 
fremragende form. 

KØB MINDRE  
GROVFODER OG RÅVARER
Når du kan fodre mere med 
frisk græs i løbet af året, 
køber du mindre grovfoder 
og (kraftfoder)råvarer. 
Fodring med frisk græs er 
supereffektivt og sparer på 
foderomkostninger. 
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Dyrkning af protein er uløseligt forbund-
et med kvælstof. Her spiller kløver en 
vigtig rolle. Især fordi de stadig strengere 
regler begrænser brugen af gødning til 
din græsmark.

Kløverplanten kan omdanne luftens kvæl-
stof til brugbart kvælstof til afgrødevækst. 
Det har ikke kun kløverplanten selv gavn 
af, det gavner også græsset. Derfor er vi 
også meget opmærksomme på kløvers-
orterne i vores græsblandinger.

DEN BEDSTE RØDKLØVER: GREGALE
Det er ikke uden grund, at rødkløversor-
ten Gregale anbefales som mattenklee af 
den schweiziske sortsliste. Den skiller sig 
især ud pga. det høje vedholdenhed og 
høstudbytte. Vedholdenhed er en vigtig 
egenskab, især for mælkeproducenter, 
der ønsker flere års garanti for godt ud-
bytte. Rødkløversorten Gregale forbliver 
produktiv i mange år. Gregale indgår i 
den nye GreenSpirit Protein-blanding, 
som er velegnet til mælkeproducenter, 
der så vidt muligt ønsker at dyrke deres 
eget protein.

UDBYTTE-BOOSTER: DEN NYE BEAU-
MONT HVIDKLØVERSORT
Det højeste udbytte over mange år er 
det mest iøjnefaldende træk ved den nye 
Beaumont-kløversort. Men Beaumont 
står slår også de andre kløversorter med 
hensyn til sygdomsresistens, vedholden-
hed og vinterhårdførhed. Beaumont in-
dgår i GreenSpirit Struktur-blandingen. 
Kombinationen af den blødbladede 
strandsvingel og kløvertyper giver den-
ne klimabestandige blanding den højes-
te foderværdi og udbytte! 

Vil du dyrke mere protein?  
Vælg de bedste kløvere.
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PROTEIN
BOOST DIN PROTEINPRODUKTION
Eget protein: nøglen til succesfuldt og effektivt 
iværksætteri. Den nye innovative proteinblanding 
giver et kæmpe boost til din proteinproduktion. 
Med en kombination af de mest proteinrige 
græsarter og persistente kløverarter kan du dyrke 
grovfoder med det højeste proteinindhold i årevis. 
GreenSpirit Protein – den perfekte blanding til 
mælkeproducenter, der vil reducere indkøbet af 
kraftfoder ved hjælp af eget grovfoder. 

HÅNDTER RØD- OG HVIDKLØVER FORSKELLIGT
Væksten hos rød- og hvidkløver kan stimuleres på 
forskellige måder.
 
•  Småbladet hvidkløver egner sig til hyppig 

afgræsning eller hyppige slæt. Det er 
fordelagtigt at sætte en lav stubhøjde, så 
kløveren får masser af sollys.

•  Rødkløver trives godt ved en høj stubhøjde efter 
slæt (7-8 cm) og helst ved et slæt, der ikke er 
taget for tidligt. Én gang om året kan du tage 
et sent slæt, som oftest senere på året, hvor 
rødkløveren er tilstrækkeligt i blomst. Et for 
sent slæt øger dog risikoen for forveddede, lilla 
stængler med en moderat foderværdi.

 •  Kløverandelen falder, hvis rødkløver afgræsses 
mere end tre dage i træk. Vælg derfor altid 
en blanding med hvidkløver (Quartet), hvis 
markerne skal bruges til afgræsning.

KAN KLØVER EFTERSÅS? JA DA!
Kløver kan eftersås på en eksisterende græsmark. 
Med få omkostninger kan du således dyrke endnu 
mere protein på egen jord.

Efter det første slæt er der tilstrækkelig fugt og 
en god jordtemperatur til at efterså kløver. Hold 
græsset kort efter eftersåningen. På den måde 
får de unge kløverplanter nok lys og plads til at 
udvikle sig. 

For det bedste resultat skal kløveren sås øverligt 
(3 mm) på den kortsnittede mark.  Hvis der er 
mange åbne pletter på græsmarken, er det bedst 
at tilsætte 10 kg græsfrø, så de bare  
pletter hurtigt er fyldt op.

EKSTRA SLÆT GIVER MERE PROTEIN
To undersøgelser, der blev udført uafhængigt af hinanden, viser, at 
et ekstra slæt giver mere protein pr. hektar høstet. Det skyldes, at 
græs hovedsageligt optager kvælstof i bladstadiet. Når yngre græs 
slås, sikrer det flere dage med aktiv N-optagelse i en vækstsæson. 

Resultatet af fem eller seks slæt
Fem slæt i 
2019

Seks slæt i 
2020

Total-udbytte pr. hektar 7695 7656

Total antal kg protein pr. hektar 1310 1696

Der er i 2020 opnået et højere proteinudbytte end 2019.  
Det er opnået ved at gå fra fem til seks slæt. (Klide: LandboNord) 
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 tekst Finn Mejlvang, sælger i Vendsysssel/ Nordjylland

Den gode rådgivning 
omkring græsdyrkning 
er nøglen til 

REPORTAGE

Hvor længe har du arbejdet hos Linds? 
29 år 

Hvilken baggrund har du for at kunne 
udføre arbejdet hos Linds 
Landbrugsuddannet, samt rådgivnings-
arbejde hos Landbocenter. 

Hvad ser du som din specialitet/styrke  
i forhold til dit arbejde 
At jeg har arbejdet med landbrug hele 
mit liv – især kvægsektor og grovfoder. 

Andre oplysninger der kan være rele-
vante og spændende for læseren? 
Bruger meget tid i marken sammen 
med landmanden, for med egne øjne 
at se hvilke behov og eventuelle udfor-
dringer landmanden har. 

Hvilke udfordringer omkring græsdyrk-
ning og græs management møder du i 
dagligdagen hos kunderne? 
Etablering af nye græsmarker volder 
ofte besvær, og desuden oplever man-
ge mælkeproducenter at græsmarken 
for hurtigt ”mister pusten” efter et par 
brugsår. 

Hvad mener du er det bedste løsning til 
disse udfordringer? 

Den bedste løsning er helt klart at væl-
ge græsfrø fra Barenbrug. Her findes 
blandinger som ikke ligner andre på 
markedet, og de rammer det behov de 
allerfleste danske landmænd har. Der 
findes nok ikke andre blandinger som 
sagtens kan ligge i 5 år, og så samtidig 
give et godt udbytte. 

Hvad kan landmændene gøre for at 
skabe en større proteinproduktion på 
egne arealer? 
I år er der slet ingen tvivl – her er det 
den nye PROTEIN fra Barenbrug der 
skal sås.
Derudover kan en strategi med even-
tuelt et 6. slæt, eller et tidligere 1. slæt 
hjælpe med proteinindholdet i græsset

Fordøjelighed af græsset er et po-
pulært emne, hvad kan landmændene 
selv gøre for at forbedre dette? 
Have en helt klar slæt-strategi, og selv 
følge med i den daglige udvikling af 
græsmarken. 

Hvordan kan græsmarker og græspro-
duktion blive mere bæredygtigt eller 
bidrage til en mere bæredygtig pro-
duktion? 
Ved hele tiden at tilsigte et højere ud-

bytte, med et højere proteinindhold, og 
desuden vælge græsblandinger, der 
har en fantastisk persistens, som netop 
dem i de gule sække har. 

Hvad er det, der gør at du vågner op 
hver morgen og går på arbejde? 
Min store interesse for at møde men-
nesker, men især min interesse for 
kvægsektoren, som jeg altid har haft. 
Det kan vel nærmest kaldes en kombi-
neret hobby/lidenskab og arbejde. 

Hvad er fordelene for landmanden ved 
at vi hos Linds har sælgere og ansatte, 
der har en stor viden om græs og grov-
foderproduktion? 
Den største fordel er, at landmand og 
sælger i fællesskab kan finde frem til 
den enkelte landmands behov. Desu-
den har Linds et meget stærkt team 
af rådgivere, som vi sælgere altid kan 
trække på og spørge til råds. Mange 
landmænd benytter sig også af mulig-
heden for at kontakte de dygtige fag-
konsulenter direkte. På den måde slip-
per landmanden for at sætte sig 100 % 
ind i alting, da de kan stole på den råd-
givning, der gives fra Linds… 



 tekst Finn Mejlvang, sælger i Vendsysssel/ Nordjylland

BIODIVERSITET

Flere fordele ved urter end  
bare biodiversitet
Den største fordel ved urter i græsarealer? Flere bier og insekter, vil mange sige. Men 
urter i græsmarken giver flere fordele end en øget biodiversitet. For eksempel en 
fremragende tørketolerance og en højere mælkeproduktion. 

 tekst Astrid van den Brink

Du kender det sikkert fra de seneste 
års tørre somre, at det kan være en 
kamp at dyrke tilstrækkeligt med gro-
vfoder til vinterrationen. Men hvis du 
anvender NutriHerb græsblanding 
med foderurter, er det nemmere at 
opretholde dit tørstofudbytte. Urter-
nes kraftige og dybe rødder udnytter 
vandet i jorden optimalt. Derudover 
sikrer det gode bunddække af kløver, 
at der kun sker en mindre fordamp-
ning fra jorden. Det gør det unødven-
digt at vande. Det sparer dig for en 
masse arbejde og bidrager desuden 
til et bæredygtigt landbrug.

Fremragende foderværdi og udbytte
Hvis man tror, at en urterig græsmark 
er lig med en reduktion i foderværdi 
og udbytte, må man tro om igen. Fo-
derværdien i NutriHerb varierer med 
flere slæt over flere år mellem 910 og 
960 VEM og et råproteinindhold på 
mellem 150 og 210 gram pr. kg tør-
stof. 

En undersøgelse fra Louis Bolk Institu-
te viser i et tørt år, at NutriHerb pro-
ducerer 20 procent mere tørstof end 
en standard græsningsblanding med 
mindre gødning.

Højere mælkeproduktion
Som følge af den høje optagelse og 
udnyttelse af NutriHerb producerer 
køerne mere mælk. Det var bl.a. kon-
klusionen på et forsøg foretaget på 
landbrugsskolen Aeres Hogeschool i 
den hollandske by Dronten. Her sam-

menlignede man ved flere græsnings-
runder mælkeproduktionen hos køer, 
som fik NutriHerb med strandsvingel, 
og køer, som udelukkende græssede 
på en parcel med alm. rajgræs.

Eftersåning af foderurter? 
Det kan du også!
En anden mulighed er at anlægge din 
græsmark først og udså urterne på et 
senere tidspunkt. Det bedste resultat 
opnås ved at efterså marken med en 
skiveskærssåmaskine. Læs for yderli-
gere information herom barenbrug.
dk/graesmarker/nutriherb.

Download vores dyrkningsvejledning
Udsåning og vedligeholdelse af græs 
med foderurter kræver særlig op-
mærksomhed. Derfor har vi udarbej-
det en detaljeret dyrkningsvejledning. 
Den kan du downloade på barenbrug.
dk/graesmarker/nutriherb. 

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.• Dosis af kvælstofgødning alt afhængt af brugsintensiteten af urtegrunden.

•  Fosfat- og kaliumgødning alt afhængigt af jordbundstilstand og 
udvinding.

Vedligeholdelse
Lad ikke afgrøden blive for gammel på grund af overvækst,  
smag og næringsværdi.• Skiftende græsslåning og græsning giver de bedste resultater.
• Ukrudtsbekæmpelse er ikke mulig.

VEDLIGEHOLDELSE

HØST 
Enge Regelmæssig rotationsgræsning stimulerer kløverarternes genvækst.

• Lad ikke afgrøden overvokse.Tørstofprocent Højst 45 % ds i forbindelse med smuldringstab, undgå helst at ryste.
Klippehøjde Min. 6 cm.
Ensilering Tilsæt Bonsilage for at opnå en bedre konservering samt forebygge 

varmedannelse og mug.

Barenbrug  T 024 348 81 00  E info@barenbrug.biz  W www.barenbrug.dk   
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FORBEREDELSE

UDSÅNING

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.

Tips til succesfuld  
dyrkning af græsfoderurter

Dyrkningsvejledning 

Ren grund Vælg en grund med lavt ukrudtstryk eller brug et falskt såbed.

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

Gødskning
Arealet skal ikke gødes inden udsåningen. Det forebygger at urterne 

møder stærk konkurrence fra græsset under etablering og tidlig vækst.

Såbed Forbered et plant og fast såbed.

Såperiode April eller fra midt august til midt september. 

Såhastighed 
NutriHerb rørsvingel 60 kg pr. ha

NutriHerb Engels rajgræs 45 kg pr. ha 

NutriHerb oversåning 15 kg pr. ha

Tilføj ekstra kløver
Vil du gøde afgrøden minimalt eller har du dårlig sandjord, 

så kan du vælge at tilføje ekstra kløver til NutriHerb.

Du får det bedste resultat med 3 kilo Quartet-hvidkløver.

Blanding
Bland regelmæssigt frøene under såningen for at forekomme adskillelse 

(mindst for hver hektar).

Sådybde
0,5 – 1 cm. Brug en Cambridge-rulle til at presse frøet korrekt 

ned i jordbunden. 

Køreafstand Maks. 8 cm.

Eftersåning 
Omlægning er at foretrække frem for eftersåning.

NutriHerb oversåning er specielt sammensat til at tilføje urter til 

eksisterende græsarealer. 
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VALGORDNING

Hvad er mit 
formål? Hvad er vigtigt for mig? Mit valg af græs I renbestand/

eftersåning
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Slæt

Persistens      GreenSpirit Struktur •  Klimaresistent
•  Højeste foderværdi

30 - 35 kg pr. ha.
25 - 30 kg pr. ha.

Højt proteinudbytte      GreenSpirit Struktur Duet •  Klimaresistent
•  Optimal kløverbalance i marken

30 - 35 kg pr. ha.
25 - 30 kg pr. ha.

Nem management      GreenSpirit Struktur Special •  Klimaresistent
•  Bredt slætvindue – høstfleksibilitet

30 - 35 kg pr. ha.
25 - 30 kg pr. ha.

højeste proteinindhold     GreenSpirit Protein
•  Grovfoder med et særligt højt  
 proteinindhold
• Enormt afgrødeudbytte 

30 kg pr. ha.
15 - 20 kg pr. ha.

Afgræsning/slæt

Højt energiindhold     Pasture 365
•  Forlænger græssæsonen, især i foråret
• Hojere persistens og større bæreevne
• Ideel i kombination med kløver

30 kg pr. ha.
15 - 20 kg pr. ha.

Universalblanding     GreenSpirit Effekt •  Højeste NEL-indhold (SEGES)
•  Velsmagende med timote

28 - 30 kg pr. ha.
20 kg pr. ha.

Nem management     ���GreenSpirit Kombi •  Meget alsidig
•  Til alle jordbundstyper 

27 - 30 kg pr. ha.
15 - 20 kg pr. ha.

Etablering      GreenSpirit Kombi Special
•  Til alle jordbundstyper –  
 også de våde områder
•  God sundhedsprofil

27 - 30 kg pr. ha.
15 - 20 kg pr. ha.

Biodiversitet Høj produktion og foderværdi     NutriHerb •  Fremmer kvægets og jordens sundhed
•  Kræver minimalt input

45 kg pr. ha.
15 kg pr. ha.

Høproduktion Sundt grovfoder til heste, kvæg, får osv.   Hay Master •  Græs til nem høproduktion
•  Højt græsudbytte 30 - 40 kg pr. ha.

Hestefold En sikker hestefold      Horse Master

•  Sammensætning baseret på lavt  
 fruktanindhold
•  Tæt tørv året rundt, som forebygger  
 sandkolik

 70 - 80 kg pr. ha.
20 - 25 kg pr. ha.
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k 1 år Vekseldrift     Intermezzo
•   Ideel til udsåning efter markafgrøder
•   Velegnet til foderproduktion og  

jordforbedring
25 - 30 kg pr. ha.

2-3 år Meget produktiv på kort tid     GreenSpirit Tornado

•   15 - 25 % større produktion  
end rajgræsblanding

•   Med kløver, som giver et højt  
proteinudbytte på kort sigt

50 kg pr. ha.
15 - 35 kg pr. ha.

M
ilj

øg
ræ

s

Undersåning Nem og vellykket etablering     Proterra Maize

•    Forbedrer jordkvaliteten med  
opbygning af organisk materiale

•    Langsomtvoksende græs,  
der konkurrerer mindre med  
hovedafgrøden

•    Strandsvingel Plæne type

15 - 20 kg pr. ha.
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Valg af græs
Det kan føles som om, det bliver stadig sværere at træffe de rigtige 
valg. Hvordan optimerer jeg dele min virksomhed, uden at det 
går den forkerte vej andre steder i virksomheden? Sådan er det 
også for dyrkning af græs. Hvis du vil styrke jordens frugtbarhed 
og C02-binding, så har du brug for græs med et stærkt rodnet 
og højt udbytte. Men hvis du vil arbejde på metan-reduktion, er 
fordøjelighed ekstremt vigtig. Så også her skal der træffes valg for 
optimering. 

Heldigvis er ikke alle køer ens, og hver besætning har et andet 
udgangspunkt. Jorden, du dyrker, er også afgørende for det rette 
græsvalg. Alt starter med at lave en plan for at nå dit ønskede 
mål. Dette giver flere fordele, end man først tror. Når man laver 
en plan, så tvinger man sig selv til at tænke lidt længere ud i 
fremtiden. Hvor vil jeg hen? Hvad passer til min virksomhed? Så 
træffer man de valg, der passer på lang sigt, som det sømmer 
sig for en familievirksomhed, der fortsætter fra generation til 
generation. En plan kan give større resultater, end man lige tror. 
Skal du vælge én græsblanding til din virksomhed? Eller kan 
grovfoderproduktionen optimeres yderligere ved at vælge en 
blanding, der matcher det langsigtede mål? 

Vi vil meget gerne drøfte sagen med dig for at finde de bedste 
løsninger. Verden forandrer sig trods alt hele tiden. Fundamentet 
er levering af kvalitet med græs som kilden til dit kraftfoder. 
Men hvordan sikrer man biodiversitet og tilstrækkeligt foderstof, 
før tørken sætter ind? Græsrådgivning er nu endnu mere 
skræddersyet end tidligere. Det forstår vi os heldigvis på! 

Tom Niehof 
International produktchef for grovfoder
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•  Optimal kløverbalance i marken
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25 - 30 kg pr. ha.
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•  Bredt slætvindue – høstfleksibilitet

30 - 35 kg pr. ha.
25 - 30 kg pr. ha.

højeste proteinindhold     GreenSpirit Protein
•  Grovfoder med et særligt højt  
 proteinindhold
• Enormt afgrødeudbytte 

30 kg pr. ha.
15 - 20 kg pr. ha.

Afgræsning/slæt

Højt energiindhold     Pasture 365
•  Forlænger græssæsonen, især i foråret
• Hojere persistens og større bæreevne
• Ideel i kombination med kløver

30 kg pr. ha.
15 - 20 kg pr. ha.

Universalblanding     GreenSpirit Effekt •  Højeste NEL-indhold (SEGES)
•  Velsmagende med timote

28 - 30 kg pr. ha.
20 kg pr. ha.

Nem management     ���GreenSpirit Kombi •  Meget alsidig
•  Til alle jordbundstyper 

27 - 30 kg pr. ha.
15 - 20 kg pr. ha.

Etablering      GreenSpirit Kombi Special
•  Til alle jordbundstyper –  
 også de våde områder
•  God sundhedsprofil

27 - 30 kg pr. ha.
15 - 20 kg pr. ha.

Biodiversitet Høj produktion og foderværdi     NutriHerb •  Fremmer kvægets og jordens sundhed
•  Kræver minimalt input

45 kg pr. ha.
15 kg pr. ha.

Høproduktion Sundt grovfoder til heste, kvæg, får osv.   Hay Master •  Græs til nem høproduktion
•  Højt græsudbytte 30 - 40 kg pr. ha.

Hestefold En sikker hestefold      Horse Master

•  Sammensætning baseret på lavt  
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•  Tæt tørv året rundt, som forebygger  
 sandkolik
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M
id

le
rti

di
g 

gr
æ

sm
ar

k 1 år Vekseldrift     Intermezzo
•   Ideel til udsåning efter markafgrøder
•   Velegnet til foderproduktion og  
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25 - 30 kg pr. ha.
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•   Med kløver, som giver et højt  
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Undersåning Nem og vellykket etablering     Proterra Maize

•    Forbedrer jordkvaliteten med  
opbygning af organisk materiale

•    Langsomtvoksende græs,  
der konkurrerer mindre med  
hovedafgrøden

•    Strandsvingel Plæne type
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Make Life Beautiful
Det styrker sundheden hos malkekvæg, 
stimulerer biodiversiteten, øger 
mængden af organisk materiale og er 
en fryd for øjet på en cykeltur igennem 
det smukke danske landskab. Græs har 
stor værdi. Denne værdi gør vi alt for at 
drage nytte af på en bæredygtig måde – 
sammen med dig.

Vi arbejder nemlig hver dag på at udvikle 
innovative græsløsninger. Det gør vi 
gennem løbende dialog med dig. Dit 
engagement kombineret med vores 
viden om den nyeste teknologi gør det 
muligt for os at fremstille de smukkeste 
produkter – og det har vi gjort i 114 år.

I vores søgen er vi ikke bange for at vove 
os ud i ukendt terræn. Sommetider finder 
man de bedste ideer, hvor man mindst 
venter det. Én ting er helt sikker. Det 
centrale for os er, at vores græs opfylder 
dine behov. 

Hos Barenbrug tror vi på, at vi med små 
skridt kan arbejde os hen imod en grøn, 
bæredygtig verden. Vil du med?

Make Life Beautiful

Få flere oplysninger om Barenbrugs produkter samt rådgivning hos vores forhandler: 
LINDS AS  ·  Blüchersvej 3  ·  7480 Vildbjerg  ·  9992 0233  ·  www.linds.dk  ·  mail@linds.dk




