
En god og stabil 
grovfoderproduktion

En af nøglerne til succes i mælkeproduktionen er grovfoderet. Er kvaliteten af 

græsensilagen her i top, er der grundlag for en stabil og sund produktion, som kan 

skabe et solidt grundlag for virksomheden. 

Udbytterne i græsensilagen har i år været helt i top. Dette gælder for antallet af 

foderenheder men i højeste grad også kvaliteten. 

Lagrene er fyldte og vi går nu et spændende 2020 i møde, uanset hvilke udfordringer det 

må bringe.

Hos Barenbrug arbejder vi hele tiden på at skabe nye produkter og koncepter, som 

passer ind til den måde der i Danmark drives landbrug og mælkeproduktion på. Vi 

forsøger konstant at se fremad, og skabe produkter, der kan være med til at sikre en god 

og stabil grovfoderproduktion, også når klimaet og vejret udfordrer os på forskellig vis.

Hos Barenbrug er det landmandens ønsker og erfaringer, der er med til at skabe de 

produkter og koncepter, som vi kan præsentere for de danske mælkeproducenter.

Hvad enten det drejer sig om høj fordøjelighed, stor proteinproduktion, et højt indhold af 

energi eller græs der kan klare sig på selv de mest udfordrede arealer, så kan vi levere 

løsninger, der kan dække disse behov.

Rasmus Peter Andersen

Salgsansvarlig Barenbrug 
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Navn Sammensætning* Sorter Udsædsmængde Beskrivelse

GreenSpirit
Struktur

Strandsvingel Sild
Strandsvingel Sild
Alm. rajgræs Sild 2N (Diploid)
Hvidkløver Storbladet
Hvidkløver Storbladet

55%  Barolex
20%  Prosteva
15%  Barhoney
5%  Calimero  
5%  Alice

25-30 kg i dæksæd 

30-35 kg i renbestand

• Højeste proteinudbytte pr. hektar
• Kraftige rødder – tørketolerant og persistent
• Bredt slætvindue – høstfl eksibilitet
• Indeholder NutriFibre – sikrer en sund vom

GreenSpirit
Struktur Duet

Strandsvingel Sild
Strandsvingel Sild
Strandsvingel Sild
Alm. rajgræs Sild 2N (Diploid)
Rødkløver
Hvidkløver Storbladet

30%  Barolex
20%  Barelite
20%  Prosteva
17%  Barimero
8%   Spurt
5%  Calimero

25-30 kg i dæksæd 

30-35 kg i renbestand

• Højeste proteinudbytte pr. hektar
• Kraftige rødder – tørketolerant og persistent
• Bredt slætvindue – høstfl eksibilitet
• Indeholder NutriFibre – sikrer en sund vom

GreenSpirit
Struktur Special

Strandsvingel Sild
Strandsvingel Sild
Strandsvingel Sild 
Alm. rajgræs Sild 2N (Diploid)

45%  Barolex
20%  Barelite
20% Prosteva 
15%  Barhoney

25-30 kg i dæksæd 

30-35 kg i renbestand

• Højeste proteinudbytte pr. hektar
• Kraftige rødder – tørketolerant og persistent
• Bredt slætvindue – høstfl eksibilitet
• Indeholder NutriFibre – sikrer en sund vom

GreenSpirit
Eff ekt

Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid) 
Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid) 
Alm. Rajgræs Sild 4N (Tetraploid)
Timothe      
Hvidkløver Storbladet
Hvidkløver Storbladet 

30%  Dunluce  
20%  Barcampo 
30%  Barganza    
10%  Barpenta  
5%  Calimero     
5%  Alice

28-30 kg/ha i renbestand

20 kg/ha ved eftersåning

• Højenergiensilage (NEL, udvalgte sorter)
• Tæt og robust til slæt og afgræsning
• Velsmagende med timote

GreenSpirit
Kombi

Engsvingel  
Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid)         
Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid) 
Alm. Rajgræs Sild 4N (Tetraploid)  
Timothe 
Hvidkløver Storbladet
Hvidkløver Storbladet      

23%  Baraika       
20%  Barfl ip 
10%  Dunluce  
20%  Barganza 
15%  Barpenta 
6%  Calimero 
6%  Alice

27-30 kg/ha i renbestand

15-20 kg/ha ved eftersåning

• Meget alsidig, til både slæt og afgræsning
• Til alle jordbundstyper – også de våde områder
• God sundhedsprofi l

GreenSpirit
Kombi Special

Engsvingel  
Alm. Rajgræs Sild 2N (Diploid) Alm. 
Rajgræs Sild 4N (Tetraploid)   
Alm. Rajgræs Sild 4N (Tetraploid)         
Timothe 

25%  Baraika       
25%  Barfl ip 
25%  Barganza
10%  Dunluce  
20%  Barpenta 

27-30 kg/ha i renbestand

15-20 kg/ha ved eftersåning

• Meget alsidig, til både slæt og afgræsning
• Til alle jordbundstyper – også de våde områder
• God sundhedsprofi l

GreenSpirit
Tetra Plus

Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid)  
Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid)     
Alm. Rajgræs Middel 2N (Dipolid)  

40%  Dunluce 
30%  Barcampo 
30%  Bargizmo 

27-30 kg/ha i renbestand

15-20 kg/ha ved eftersåning

• Hurtig spiring og etablering (eftersåningsblanding)
• Topkvalitet med blomstersynkronisering
• Hurtig genvækst efter slæt

BAR 22

Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid)                    
Alm. Rajgræs Sild 4N (Tetraploid
Alm. Rajgræs Sild 2N (Diploid)
Hvidkløver Storbladet 
Hvidkløver Mindrebladet  

30%  Barcampo
28%  Dromara 
27%  Barimero 
11%  Calimero 
4%  Barbian 

25-30 kg/ha
• Hovedsageligt til afgræsning
• Velegnet til afgræsning
• Højt sukkerindhold

BAR 35
Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid)
Alm. Rajgræs Middel 2N (Diploid)                    
Alm. Rajgræs Sild 2N (Diploid)
Hvidkløver Storbladet

35%  Dunluce 
27% Bargizmo 
25%  Barimero 
13%  Calimero

25-30 kg/ha
• Til slæt og afgræsning
• Stor vækst først på sæsonen
• Blanding i høj kvalitet

DK Top/ 
Sydvestjyden 
Struktur

Strandsvingel Sild 
Alm. Rajgræs Middel 2N (Diploid)   
Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid) 
Hvidkløver Storbladet

55%  Barolex             
20%  Bargizmo  
15%  Barcampo
10%  Calimero

25-30 kg i dæksæd 

30-35 kg i renbestand

• Indeholder NutriFibre – sikrer en sund vom
• Primært til slæt – også anvendelig til afgræsning
• Giver en tæt og bladrig græsmark

Sydvestjyden 
2020

Alm. Rajgræs Middel 2N (Diploid)                    
Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid)
Alm. Rajgræs Sild 4N (Tetraploid) 
Alm. Rajgræs Sild 2N (Diploid)  
Hvidkløver Storbladet

28%  Bargizmo 
22%  Dunluce 
20%  Dromara 
20%  Barimero 
10%  Calimero

25-30 kg i dæksæd 

30-35 kg i renbestand

• Sammensat i samarbejde med SAGRO
• Mere diploid og fl erårig blanding med højere persistens
• Tæt og robust, til slæt eller afgræsning

Sydvestjyden 
Duet

Alm. Rajgræs Sild 2N (Diploid)  
Alm. Rajgræs Sild 4N (Tetraploid) 
Alm. Rajgræs Middel 2N (Diploid)                    
Alm. Rajgræs Middel 4N (Tetraploid)
Hvidkløver Storbladet
Rødkløver

27%  Barimero    
25%  Dromara    
25%  Bargizmo 
10%  Barcampo 
7%  Calimero
6%  Spurt

25-30 kg i dæksæd 

30-35 kg i renbestand

• Sammensat i samarbejde med SAGRO
• Mere diploid og fl erårig blanding med højere persistens
• Rødkløver – højere udbytte og mere protein

Italiensk 
rajgræs

Intermezzo Ital. rajgræs 4N (Tetraploid) 
Ital. rajgræs 4N (Tetraploid) 

90%  Barultima
10%  Barextra

•  God til efterslæt efter helsæd. (ikke i korn til modenhed eller miljøgræs) 
• Sås sammen med kornet i foråret.
•  Blandingen er 1-årig, har en god buskning og forholdsvis lav vækst.

Miljøgræs Proterra Maize Strandsvingel bld. 8 kg/ha
•  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.
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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

Blanding
GreenSpirit

Struktur
GreenSpirit

Effekt
GreenSpirit

Kombi
GreenSpirit
Tetra Plus

Vigtigste argument Produktion Kvalitet Universalprodukt Hurtig etablering

Kvalitet    

Høstfleksibilitet    

Udbytte    

Tørketolerance    

Bæreevne    

Etablering    

GreenSpirit – udvælgelses plan

Garantier for arter i Greenspirit græsblandingerSt
an

da
rt 

bl
an

di
ng

er

Producerer du græs til ensilage? Så er udbytte og næringsværdi vigtige faktorer for dig. 

Derudover kan egenskaber som tørketolerance og høstfl eksibilitet være udslagsgivende 

for dit valg. Med en mejerisektor og et klima i forandring er det vigtigt at vælge det 

rigtige græs. 

Derfor har vi lavet en plan, der gør det nemt for dig at vælge. I ovenstående oversigt får 

du et samlet overblik over, hvilke græsfrøblandinger du har brug for. Vil du vide mere om 

produkterne? Så besøg vores hjemmeside www.barenbrug.dk/graesmarker.

* Sammensætningen kan ændres på grund af udsolgte sorter.



 54    BARENBRUG  |  GRÆSGUIDE

NutriFibre
Root to success

NutriFibre er græs med et stærkt og dybtgående rodnet og 
letfordøjelige blade med et højt proteinindhold. Det gør NutriFibre 
bedre end de græssorter, mange mælkeproducenterne bruger i dag, 
på fi re punkter.

NutriFibre er baseret på blødbladet strandsvingel. Disse græssorter 
er resultatet af et mangeårigt forædlingsprogram hos Barenbrug. 
Både foderværdien og smagbarheden er væsentligt forbedret i 
forhold til den traditionelle hårdbladede strandsvingel. De gode 
fi beregenskaber fra den traditionelle strandsvingel er bevaret. 
Græsfrøblandinger med NutriFibre sikrer dermed det optimale 
grovfoder til en foderration.

Klimaresistent
Blødbladet strandsvingel (NutriFibre) kan 
tåle længerevarende tørke. Når 

nedbørsmængderne er små, henter græsset vand i 
de dybere jordlag. Forsøg med strandsvingel viser, 
at græsset giver hele 47 % større udbytte i de tørre 
sommermåneder. En ekstra fordel er, at tørken ikke 
medfører skade, så ukrudtet får plads til at etablere 
sig.

Maksimalt proteinudbytte
Den samlede protein- og 
energiproduktion pr. hektar er højere hos 

NutriFibre. Du opnår derfor en billigere pris pr. FE 
sammenlignet med andre græssorter, og du kan 
ligeledes opnå besparelser på indkøb af 
tilskudsfoder, så kostprisen for at producere 1 liter 
mælk bliver lavere.

Eff ektiv udnyttelse af mineraler
NutriFibres dybe rødder udnytter den 
tilførte gødning optimalt, og hvis jorden 

tillader det, når NutriFibres rødder helt ned i 100 
cm dybde, mens rødderne på alm. rajgræs 
gennemsnitligt når 25 cm ned. NutriFibre udnytter 
derfor op til 96 % af alle næringsstoff er (kvælstof, 
fosfat og kalium) i jorden.

Sundt kvæg
NutriFibre har fi  berrige blade, som 
stimulerer koens drøvtyggerfunktion. 

Drøvtygning er nødvendigt for at opretholde en 
sund vom. Sunde køer giver mere mælk.

Alm. 
rajgræs

25 cm

100 cm
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Forebyg skridning af græsset 
Protein er et essentielt men dyrt næringsstof for dit malkekvæg. Græs af høj kvalitet indeholder 
en masse protein og er således vigtigt for at holde omkostningerne til din malkekvægsbedrift så 
lave som muligt. Men hvis græsset begynder at skride, falder kvaliteten og mængden af protein. 
Med skridningssynkronisering fra Barenbrug er det nemt at forebygge at græsset skrider.

Så snart græs begynder at skride, standser 
væksten. Foderværdien falder, og det samme gør 
fordøjeligheden og smagen. Græs der er skredet 
igennem har en 15 % lavere foderværdi end græs 
der ikke er skredet igennem. I praksis fodres der 

mindre med dette græs og mere med kraftfoder. 
Det medfører øgede omkostninger. Desuden er 
det skadeligt for mineralkredsløbet på din bedrift. 
Ved afgræsning er problemet med det skredne 
græs, at køernes foderoptag falder væsentligt.

Græs blomstrer ikke i det år, hvor det sås. Det skal 
først ”overvintre” én gang. Almindelig rajgræs og 
strandsvingel blomstrer under normale 
omstændigheder kun én gang om året. 
Blomsterstænglen er 10 dage om at udvikle sig fra 
bunden af planten. Blomsten kan mærkes i 
stænglen som en slags ujævn fortykkelse. Blomsten 
sidder da stadig indkapslet i sukkeret, og 
foderværdien er maksimal. Efter disse 10 dage 
kommer blomsterstænglen til syne, og 
foderværdien falder drastisk.

Skårlæg, før blomsterne bliver synlige
De 10 dage, hvor blomsterstænglen kan mærkes 
men endnu ikke er synlig, er tidspunktet for 
skårlægning særdeles optimalt. Foderværdien er 
på dette tidspunkt maksimal, og hvis du skårlægger 
med blomsterstængler, der stadig er under 
udvikling, forebygger du kvalitetstab.

Hver enkelt græssort har en specifi k 
blomstringsdato – det er påvist gennem fl erårige 
undersøgelser. En blanding af fl ere sorter har 
således tit en lang periode, hvor der altid er græs 
der blomstrer. Det vil sige, at du aldrig bliver i stand 
til at opnå den højeste kvalitet. Det var ikke så stort 
et problem tidligere, hvor mælkeproduktionen var 
forholdsvis lav. Nu om dage stilles der langt højere 
krav til mælkeproduktionen. Græsset skal derfor 
være af kraftfoderkvalitet. Ud over optimal 
græsgenetik er planlægning meget vigtig for at 
høste det bedste grovfoder. Det er muligt med en 
græsblanding, hvor sorterne ligger tæt på 
hinanden med hensyn til blomstringsdatoer.

Blomstringssynkronisering i GreenSpirit•Tetra Plus
Barenbrug har i år tilpasset skridningstidspunktet i 
vores GreenSpirit•Tetra Plus blanding. Sorterne i 
denne blanding afviger højst en uge indbyrdes 
med hensyn til skridnignsdatoerne. Det bevirker, at 
du kan styre kvaliteten endnu bedre ved at høste 
på det helt rigtige tidspunkt. Resultatet er et højere 
græsudbytte af en højere kvalitet, hvilket passer 
som fod i hos de moderne mælkeproducenter. 

Foderværdi og blomst
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NEL20

5,56

5,66

5,76

5,87

5,97

6,08

6,18

6,28

6,39

6,49

6,60

Så snart blomsterstænglen kommer til syne, falder 
foderværdien. 

Kilde: Undersøgelse foretaget af Barenbrug Research i samarbejde med Wageningen 
University & Research

Struktur, energi og proteinindhold

22-30% 5-8% 45-55%

11-12% 20-25% 48-52%

10-12% 11-12% 65-68%

Pseudostængel

Blomsterstængel

Blad

 Protein    Sukker    NDF
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Proterra Maize
Nem og vellykket etablering af miljøgræs

Arbejder maskinstationen på overtid med fi nsnitteren for at bjærge 

majsen på de fyldte marker? Så ved du, at du har genereret en 

vellykket majshøst. Miljøgræs er af afgørende betydning for en 

sund jordbund og dermed også for et godt majsudbytte. Men 

etablering af miljøgræs kan også være besværligt. Proterra Maize 

beviser imidlertid, at det også kan være nemt. Dette miljøgræs 

giver både en vellykket etablering og store fordele.

Længere udsåningsperiode
Det største problem med miljøgræs er 
såtidspunktet. De fl este landmænd sår i juni/juli, 
mellem majsens sjette og ottende bladstadium. Her 
er det sommetider for vådt til at kunne køre med 
maskiner på marken. Eller også er det for tørt til, at 
frøene kan spire.

Du kan så Proterra Maize på det tidspunkt, du 
plejer. Men du kan også gøre det samtidig med 
eller endda før majsen. Praksis har vist, at tidlig 
såning giver et langt mere vellykket resultat på 
grund af vejrforholdene. Her har frøene vand og 
varme nok til rådighed til at kunne spire.

Ingen konkurrent til hovedafgrøden
Hvis en grøngødning vokser for hurtigt, kan den 
stjæle sollys, vand og mineraler fra majsplanterne. 
Proterra Maize er sammensat af særligt udvalgte 
græssorter, som spirer hurtigt, men vokser 
langsomt, når de først er kommet op. Det skyldes, 
at de først udvikler et dybt og stærkt rodnet. Det 
giver hovedafgrøden masser af tid til at vokse.

Mere underjordisk biomasse
Det intensive rodnet hos Proterra Maize øger 
jordens bæreevne. Du kan således høste majsen 
under gunstige forhold og mindsker risikoen for 
strukturskader.
De dybe rødder giver en bedre dræning af jorden, 
og det gør både majsen og grøngødningen mere 
modstandsdygtige over for ekstreme vejrforhold. 
Den store mængde organisk materiale under 
jorden giver en mere frugtbar jord. Det medfører 
en bedre dyrkning det efterfølgende år.

15 Aug.Udsåning mulig Majshøst 100 cm

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Mineralindhold i jorden
Majsplantens næringsstofoptag
Proterra Maizes næringsstofoptag



Horse Master
De fl este hesteejere elsker at se deres heste løbe rundt på folden. Men de er ikke altid klar 

over, at der på mange af disse folde vokser kogræs – græs, der er sundt for køer, men ikke for 

heste. Det græs, der gror på folden, har imidlertid en stor betydning for hestenes sundhed. 

Barenbrug giver dig her et lynkursus i forskellene mellem hestegræs og kogræs.

Hestegræs har et lavt fruktanindhold

Mange heste går på en fold, der er velegnet til 

intensivt kvægbrug. Disse folde er tilsået med en 

græsfrøblanding, der er lavet på alm. rajgræs med 

en høj foderværdi. Alm. rajgræs er fortræffeligt til 

køer, der har brug for meget fruktan (sukker) til at 

producere mælk. Heste har imidlertid brug for græs 

med et lavt fruktanindhold og masser af struktur. Når 

heste græsser på et græsareal til køer, har deres 

tarmsystem svært ved at forarbejde det høje 

fruktanindhold i græsset, og det kan give nyreslag 

og forfangenhed.

Hestegræs retableres hurtigt

Heste og køer græsser på forskellige måder. Hvor 

heste bider græsset af med tænderne helt nede ved 

rødderne, river køer græsset af med tungen meget 

længere oppe. På en hestefold er det derfor vigtigt, 

at græsset har stærke rødder, så hesten ikke trækker 

hele græsplanten med op. Desuden er det vigtigt, 

at græssets vækstpunkt sidder lavt, så græsset 

hurtigt kan vokse frem igen, når det er afgræsset 

helt kort. Disse egenskaber fi nder man ikke hos 

græs til køer. Når heste græsser på et græsareal til 

køer, opstår der hurtigt bare pletter. Hestene 

optager derfor for meget sand, når de græsser, og 

det kan give sandkolik.

Hestegræs kan holde til vild galop

Hestenes hove kan pløje jorden godt igennem. For 

at bevare et fl ot græsareal skal græsset derfor kunne 

tåle at blive betrådt og retablere sig hurtigt efter 

kraftig belastning. Her er der brug for græssorter, 

der vokser tæt op ad hinanden, så der opstår en tæt 

græstørv.

Hestegræs: Horse Master

Skal din hest græsse på hestegræs? Horse Master er 

en græsfrøblanding, der er udviklet specielt til 

hestefolde. Horse Master er sammensat af de 

græsser, som opfylder hestens behov. 

Læs mere om HorseMaster: se vores video på 

www.barenbrug.dk/hestefolde

Sammensætning*
Alm. rajgræs

Timothe

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 sorter10    BARENBRUG  |  HORSE MASTER  11


