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Kære mælkeproducent! 
Forestil dig en smuk, grøn eng fyldt med sundt og velsmagende 

græs til dine køer. En eng, hvor du tilmed kan slå græsset, når 

udbyttet og kvaliteten er på sit højeste. Hvilken mælkeproducent 

drømmer ikke om det? Dine drømme og ønsker er Barenbrugs 

inspirationskilde. Fordi Barenbrugs græseksperter ved, hvor vigtigt 

det er for dig at producere ordentligt grovfoder.
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Din passion

Din passion for din bedrift og din kærlighed til dine 

køer er vores udgangspunkt for GreenSpirit-

sortimentet. En serie græsfrøblandinger, som 

matcher ønskerne hos den moderne 

mælkeproducent – og som holder, hvad den lover, 

nemlig at producere masser af sundt græs, der 

udnytter næringsstofferne og vandet effektivt. Det er 

rendyrket græspower.

Miljømæssigt ansvarlig udvikling af nye sorter og 

græsfrøblandinger – det er et vigtigt udgangspunkt 

for Barenbrug. Vi er fuldt bevidste om, at vi kun har 

vores planet til låns, og vi under også vores børn at 

kunne leve et behageligt og sundt liv i en smuk og 

grøn verden. Selv om græs under alle 

omstændigheder bidrager til at nedbringe CO2 og 

rense luften og vandet, har Barenbrug lanceret 

Green Earth-mærket til de blandinger, der har de 

bedste bæredygtige egenskaber.

Sundt grovfoder til malkekøer, som bidrager til en 

bæredygtig mælkeproduktion. Det er, hvad 

Barenbrug sigter efter hver eneste dag.

I denne guide finder du en oversigt over vores 

græsløsninger til mælkeproducenter.



Se et behov. Opfyld det.
Vi elsker synet af landmænd, der nyder deres arbejde, børn, der tumler på en blød græsplæne, og 

køer, der æder næringsrigt fodergræs. Derfor tilbyder vi de bedste plæne- og fodergræsløsninger. 

Fordi vores kunder fortjener det bedste fundament – et fundament for muligheder!

Hos Barenbrug starter service 

med, at vi lytter til dig. Dine 

udfordringer er også vores 

udfordringer. Hvis du fortæller os 

om dine behov og ambitioner, 

kan vi sammen skabe løsningen.

Langsigtede partnerskaber

Teamwork er vores nøgle til 

succes. Sammen med vores 

kunder, forskningspartnere og 

distributionspartnere kan vi opnå 

mere. Fordi vi ved, at helheden 

altid er større end summen af de 

enkelte bestanddele. Vi investerer 

i langsigtede partnerskaber, fordi 

de enkelte unikke bidrag gør det 

muligt for os at excellere. Vidste 

du, at nogle af vores kunder har 

handlet hos os i mere end 50 år?

Vi bliver ved med at lære

Vi træder indenfor i din verden for 

at kunne opfylde dine behov. 

Hvad har dine dyr brug for? 

Hvordan kan vi hjælpe dig med at 

skabe en enestående atmosfære 

på din golfbane? Hvad kan du 

gøre for at reparere græsset 

inden den næste fodboldkamp? 

For at kunne tilbyde dig det 

bedste rekrutterer vi kun de 

bedste. Hos Barenbrug investerer 

vi konstant i vores virksomheds 

vigtigste aktiv – mennesker. Og vi 

er aldrig færdige med at lære. 
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Royal Barenbrug

En verden af muligheder – det er, hvad 

Joseph Barenbrug så for sig, når han 

betragtede græs. Han indledte en foræd-

ling af sorter til forskellige formål, som 

stadig er i gang den dag i dag. Sorter, som 

egner sig til mange forskellige klimaer. 

Velsmagende og sunde fodergræsser med 

høj næringsværdi til køer, finbladede og 

smukke grønne græssorter til parker og 

haver, langsomtvoksende plænegræsser, 

robuste græssorter til fodboldbaner og 

rekreative formål … Hvis du kan forestille 

dig det, kan vi udvikle det!

Kunden i første række

Josephs mission var at hjælpe kunderne 

med at tackle enhver tænkelig udfordring. 

Denne tradition fortsætter Frank og 

Bastiaan som fjerde generation. I dag er 

Barenbrug Group verdens førende forædler 

af plæne- og fodergræsløsninger. En 

familievirksomhed helt igennem. Takket 

være Joseph, Joop og Bert kan vi tilbyde 

dig 114 års erfaring!

Kongelig

I 2004 fik Barenbrug tildelt prædikatet 

"kongelig" – en hædersbevisning, der kun 

gives til hollandske virksomheder, som har 

en meget høj prestige og betydning i 

deres branche, har eksisteret i mere end 

100 år og har en bæredygtig ledelse og et 

fremragende omdømme. Hos Royal 

Barenbrug er vi meget stolte af vores 

kongelige hædersbevisning!

Vores eksperter rejser verden 

rundt for at udveksle viden og 

erfaringer med hinanden og med 

vores kunder. Sammen med vores 

medarbejdere, uafhængige 

konsulenter, rådgivere, lever-

andører, landmænd, groundsmen 

og anlægsgartnere hæver vi vores 

viden til et endnu højere niveau. 

Fordi mennesker gør en forskel. 

Hvad kan vi hjælpe dig med?



Garantier for arter, 
i Greenspirit (GS) 
græsblandinger

Spireevne % Renhed % Ukrudt % Kvik %

EU Barenbrug EU Barenbrug EU Barenbrug EU Barenbrug

Hvid-/Rødkløver 80 85 97 98 1,5 0,7 0,0 0,0

Alm Rajgræs 80 85 96 98 1,5 0,1 0,5 0,0

Strandsvingel 80 85 95 98 1,5 0,3 0,3 0,0

Timothe 80 85 96 98 1,5 0,3 0,3 0,1

Engsvingel 80 85 95 97 1,5 0,4 0,5 0,0

Engrapgræs 75 - 85 95 2,0 0,3 0,3 0,0

Italiensk rajgræs 75 80 96 99 1,5 0,1 0,5 0,1

GreenSpirit – rendyrket græspower
Du har en hektisk hverdag. En mælkebedrift stiller store krav til dig hver eneste dag, 

og samtidig skal du også fi nde tid til at være sammen med din familie og have et 

socialt liv. At have et netværk af gode videnpartnere, som kan hjælpe dig med at 

træffe vigtige beslutninger, kan spare dig masser af tid.

Derfor kan LINDS GreenSpirit-græseksperter rådgive dig om, hvordan du optimerer 

proteinproduktionen på din bedrift. Derudover realiserer GreenSpirit-græsfrøblandinger-

ne vores løfte til dig: nem græsmarkstyring og fremragende produktion af velsmagende 

grovfoder, som holder dine køer sunde. Det er det, vi kalder rendyrket græspower.
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Sammensætning*
Barolex Strandsvingel - sildig 50 %

Barelite / Bariane Strandsvingel - sildig 15 %

Bardoux Strandsvingel - sildig 10 %

Barimero Alm. rajgræs - diploid 15 %

Calimero Hvidkløver 5 %

Alice Hvidkløver 5 %

Sammensætning*
Dunluce Alm. rajgræs - tetraploid 20 %

Bargizmo Alm. rajgræs - diploid 20 %

Barcampo Alm. rajgræs - tetraploid 10 %

Baraika Engsvingel 25 %

Barpenta Timothe 15 %

Calimero Hvidkløver 5%

Alice Hvidkløver 5%

Sammensætning*
Dunluce Alm. rajgræs - tetraploid 40 %

Barcampo Alm. rajgræs - tetraploid 20 %

Barfl ip Alm. rajgræs - diploid 20 %

Barpenta Timothe 10 %

Calimero Hvidkløver 5 %

Alice Hvidkløver 5 %

Specifi kationer
•  Udsædsmængde:  Dæksæd: 25-30 kg pr. ha
  Renbestand: 30-35 kg pr. ha
•  Såtidspunkt: marts-15. August
•  Egnet til nysåsning
•  Uegnet til eftersåning i marker med Alm. rajgræs
•  Emballage: 15 kg

Specifi kationer
•  Udsædsmængde, nysåning: 25-30 kg pr. ha
• Udsædsmængde, eftersåning: 15-20 kg pr. ha
•  Såtidspunkt: marts - september
•  Egnet til: ny - og eftersåning
•  Emballage: 15 kg

Specifi kationer
•  Udsædsmængde, nysåning: 25-30 kg pr. ha 
•  Udsædsmængde, eftersåning: 20 kg pr. ha 
•  Såtidspunkt: marts - september
•  Egnet til: ny- og eftersåning
•  Emballage: 15 kg

 Slæt         Slæt/afgræsning         Holdbar min. 4 år         Holdbar 1-3 år

 Slæt         Slæt/afgræsning         Holdbar min. 4 år         Holdbar 1-3 år

 Slæt         Slæt/afgræsning         Holdbar min. 4 år         Holdbar 1-3 år

www.barenbrug.dk/greenspirit-struktur

www.barenbrug.dk/greenspirit-kombi

www.barenbrug.nl/veenweide

GreenSpirit • Struktur 
Højt energi- og proteinudbytte

GreenSpirit • Kombi
Holdbar allround-blanding

GreenSpirit • Effekt
Slæt og afgræsning Høj kvalitet

• Højt energi- og proteinudbytte
• Dybtgående rodnet sikrer en god tørkeresistens
• Langsom skridning sikrer øget slæt vindue
• Høj strukturværdi forebygger sur vom

•  Velsmagende kvalitetsblanding
•  Topsorter sikrer maksimalt udbytte
•  Allroundblanding til forskellige jordtyper
•  Holdbar og god til lave arealer

•  Til stor græsandel i foderrationen
•  Velsmagende med højt energiindhold
•  Topsorter sikrer maksimalt udbytte
•  Til alm jordbundsforhold

* Sammensætningen kan ændres på grund af udsolgte sorter



Sammensætning*
Dunluce* Alm. rajgræs mid 4N 30% 

Barfl ip* Alm. rajgræs sild 2N 27%

Barpasto* Alm. rajgræs sild 4N 28%

Calimero* Hvidkløver storbladet 11%

Barbian* Hvidkløver (mindre blad) 4% 

Sammensætning*
Bargizmo* Alm. rajgræs mid 2N 27% 

Dunluce* Alm. rajgræs mid 4N 35%

Barfl ip* Alm. rajgræs sild 2N 25%

Calimero* Hvidkløver storbladet 13%

Specifi kationer
•  Udsædsmængde: 20-30 kg pr. ha
•  Såtidspunkt: marts - 15 august
•  Emballage: 15 kg

Specifi kationer
•  Udsædsmængde: 20-25 kg pr. ha 
•  Såtidspunkt: marts - 15 august
•  Emballage: 15 kg

 Slæt         Slæt/afgræsning         Holdbar min. 4 år         Holdbar 1-3 år

 Slæt         Slæt/afgræsning         Holdbar min. 4 år         Holdbar 1-3 år

www.barenbrug.dk/bar-22

www.barenbrug.dk/bar-35

Bar 22
Middeltidlig græsblanding

Bar 35
Middeltidlig græsblanding

•  Højt sukkerindhold
•  God smag sikre ædelysten
•  Høj fordøjelighed

•  Højeste massefylde
•  Stor vækst tidligt på sæsonen – sikre et stort 1. slæt
•  Høj sukker, høj fordøjelighed og højt protein.
•  Her kan man nøjes med 4 slæt og har et forholdsvis bredt slæt-

vindue.
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Sammensætning*
Barelli Ital. rajgræs 2N 25%

Barprisma Ital. rajgræs 2N 75%

Sammensætning*
Barextra Ital. rajgræs 4N 100% 

Specifi kationer
•  Udsædsmængde, dæksæd: 18-20 kg pr. ha
•  Udsædsmængde, renbestand: 25-30 kg pr. ha
•  I dækafgrøde og renbestand: marts - april
•  I stub: juli - september

Specifi kationer
•  Udsædsmængde: 30-35 kg pr. ha

 Slæt         Slæt/afgræsning         Holdbar min. 4 år         Holdbar 1-3 år

 Slæt         Slæt/afgræsning         Holdbar min. 4 år         Holdbar 1-3 år

www.barenbrug.dk/intermezzo

www.barenbrug.dk/???

Intermezzo
Ekstra grovfoder med dyrkning af mellemafgrøder?

Barextra
Hurtig spiring, hurtig belægning!

•  Hurtigtvoksende græsafgrøde
•  Fremragende forårsvækst og højt udbytte
•  God vinterfasthed
•  Velsmagende og letfordøjelig

•  God til afgræsning i efteråret udlagt i foråret i vårbyg 
til helsæd eller evt. i renbestand (ikke i korn til modenhed 
eller miljøgræs)

•  Høj produktion af kraftigt, saftigt, sukkerholdigt græs

Sammensætning*
Plænegræstyper Strandsvingelbld. 100%

Specifi kationer
•  Udsædsmængde, dæksæd: 15-25 kg pr. ha

 Såning i stub         Såning i dækafgrøde         Mellemafgrøde efter majs www.barenbrug.dk/proterra-maize

Proterra Maize
Grøngødningsplanter til såning under majs

•  God til miljøgræs, brak eller græsrabatter. Holder ukrudtet 
væk uden at blive for kraftigt. Lav og sildig vækst af ikke 
dominerende græs. 

•  Kan både udlægges i vinter- og vårafgrøder – og i både 
korn og majs.

* Sammensætningen kan ændres på grund af udsolgte sorter



Horse Master
Som hesteejer ønsker du kun det bedste for din hest – heriblandt 

en fold med mulighed for fri bevægelse og græs, som fremmer 

hestens sundhed. I virkeligheden græsser mange heste desværre 

stadig på folde med græs beregnet til kreaturer eller på folde med 

bare pletter – med alle de negative konsekvenser, der følger med.
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Godt hestegræs har for det første masser af struktur 

og et lavt fruktanindhold. Hestens tarmsystem kan 

ikke forarbejde for meget fruktan (sukker), som 

derfor kan forårsage forfangenhed. Græs, som er 

beregnet til køer, indeholder netop meget fruktan, 

som køerne har brug for, når de skal producere 

mælk.

For det andet græsser heste på en anden måde end 

køer. Heste bider græsset af med tænderne tæt ved 

jorden. Det kræver græs med et lavt vækstpunkt, 

som vokser hurtigt frem igen efter græsning, så der 

undgås bare pletter på folden.

Endelig skal en hestefold have et solidt græstæppe, 

der kan holde til at blive galoperet på.

Horse Master er specialudviklet til heste. Skal din 

fold anvendes udelukkende til slæt af hø eller til 

ensilageproduktion til dine heste, er Horse Master 

Hay det bedste valg.

Læs mere om HorseMaster: se vores video på 

www.barenbrug.dk/hestefolde

Sammensætning*
Rajgræs plæne type

Rajgræs fodertype

Engrapgræs 

Timothe

Rødsvingel m udløbere

Sammensætning*
Strandsvingel

Timothe

Hundegræs

Specifi kationer
•  Såsædsmængde, nysåning: 70-80 kg pr. ha
•  Såsædsmængde, eftersåning: 20-25 kg pr. ha

Specifi kationer
•  Såsædsmængde, nysåning: 30-40 kg pr. ha

 Slæt        Afgræsning        Permanent græsareal        Intensiv betrædning

 Slæt        Afgræsning        Permanent græsareal        Intensiv betrædning

www.barenbrug.dk/horsemaster

www.barenbrug.dk/horsemaster-hay

Horse Master
Det ideelle græsvalg til hestefolde

Horse Master Hay
Græs til hø eller græsensilage

•  Speciel formulering til hesteindhegninger
•  Velegnet til afgræsning og slæt
•  Groft græs, rig på struktur

•  Græs til hø eller græsensilage
•  Det sundeste græs til din hest
•  Højt græsudbytte

* Sammensætningen kan ændres på grund af udsolgte sorter
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Make Life Beautiful

Green Earth

Barenbrug tror på vigtigheden af at mæl-
keproducenter kan drive deres landbrug 
ansvarligt og bæredygtigt. Derfor bærer en 
del af Barenbrugs produkter en Green Earth 
label. Produkter med denne label overholder 
et eller fl ere af nedenstående krav.

•  Ansvarligt forbrug af næringsstoffer 
og vandressourcer

•  Medvirkende til en bedre dyrevelfærd 
og trivsel

•  Øger biodiversiteten
•  Reducere CO2 udledningen
•  Skaber mere liv i jorden

For mere information:
www.barenbrug.dk/graesmarker/greenearth

Blüchersvej 3  •  7480 Vildbjerg
9992 0233  •  www.linds.dk  •  mail@linds.dk

Få fl ere oplysninger om Barenbrugs produkter
samt rådgivning hos vores forhandler LINDS AS.


