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Et nyt årti
F O R O R D

Som mælkeproducenter går vi et særligt årti i møde, hvor 

der kommer til at ske rigtig meget. Gennemsnitsalderen for 

landmænd er over 50 år, og en ny generation er langt fra 

på plads på alle bedrifterne. Det betyder, at der kommer 

færre og samtidig større bedrifter. Med en fremtid, der 

byder på automatisering og mere udenlandsk arbejdskraft, 

vil du som mælkeproducent skulle besidde endnu fl ere 

managementfærdigheder.

Disse færdigheder vil du også få brug for til at håndtere endnu 

en usikkerhedsfaktor, nemlig vejret. Det forventes, at de 

ekstreme vejrforhold vil tage til. Det betyder fl ere voldsomme 

regnskyl og lange perioder med tørke, varme og kulde. Hos 

Barenbrug vil vi gerne bistå dig med denne opgave. Vi har 

allerede gang i intensiv forskning på forskellige kontinenter 

for at imødegå klimaforandringerne. Det resulterer i sorter 

og blandinger med specifi kke egenskaber, som sætter dig 

i stand til fortsat at producere mælk på en bæredygtig og 

ansvarlig måde.

Græsblandingerne fra dette verdensomspændende forsk-

ningsprogram er mere tørkeresistente og persistente, har et 

dybere rodnet og kræver mindre kunstgødning. Blandinger, 

der udmærker sig i særlig grad, forsynes med vores Green 

Earth-mærke. Når en græssort er Green Earth-mærket, bety-

der det, at den scorer bedre på en række egenskaber i for-

hold til den tidligere generation. Hos Barenbrug ved vi på 

baggrund af intensiv forskning og vores mangeårige eksper-

tise bedre end nogen anden, hvilke sorter og blandinger der 

i endnu højere grad kan bidrage til en bæredygtig græsma-

nagement. Det betyder, at du kan forvalte dine græsmarker 

optimalt og opnå et maksimalt udbytte af din bedrift.
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Indholdsfortegnelse

Dispensation, mere protein fra egne jorder, kredsløbslandbrug 
– dette er blot tre politiske indgreb, som medfører, at græs får 
en stigende betydning i din daglige bedriftsledelse. Og ikke nok 
med det – klimalovgivningen vil fremover i endnu højere grad 
blive bestemmende for forvaltningen af dit landbrug, så græsset 
får endnu større betydning.

koncept Tom Niehof  tekst Will van Hoof

En af konsekvenserne er, at græs i stigende grad bliver 

et afbalanceret foder, som får køerne til at producere 

god mælk (læs: med tilstrækkelig mange kg fedt og 

protein) og samtidig forblive sunde (læs: opnå en 

høj livsydelse nemt og problemfrit). I Barenbrugs 

forskningsprogram har kvæget i årevis spillet en central 

rolle. Mottoet lyder: Forsyn køerne med protein, 

struktur og energi, og sørg for, at alle næringsstoffer 

kan udnyttes optimalt med minimale tab.

Græs giver også energi

At græs er en protein- og 

strukturkilde, har vi vidst længe. 

At græs også skal indeholde 

tilstrækkeligt med energi til at 

forbedre proteinudnyttelsen, er 

imidlertid en viden, der først i de 

senere år har fået en stigende 

betydning. Barenbrug har iværksat 

forskellige forskningsprojekter til udvikling af et 

afbalanceret grovfoder til malkekvæg, der får dyrene 

til at yde optimalt og forblive sunde, og som har en 

minimal indvirkning på miljøet. Og det er ikke kun 

Barenbrugs forskningsprogram, der retter sig mod 

mælkeproducenternes stigende behov for græs.

Det fremgår også af samtaler med mælkeproducen-

terne, at efterspørgslen efter afbalanceret grovfo-

der er stigende. Vi vil i de kommende år komme til 

at opleve en massiv vækst i dette markedssegment. 

Sammen med vores mælkeproducenter vil vi optimere 

græsblandingerne og dyrkningsbetingelserne yderli-

gere, så vi opnår det maksimale udbytte – både med 

frisk græs (ved græsning eller sommerstaldfodring) og 

med græs som ensileret produkt.

Flere knapper at skrue på

Der er fl ere knapper, der kan skrues 

på for at opnå et afbalanceret 

grovfoder. For det første kan det 

opnås gennem et endnu større 

fokus på topsorterne af alm. 

rajgræs på bekostning af arter som 

hundegræs, timote og engsvingel. 

For det andet vil betydningen af 

kløver i græsblandingerne også 

komme til at stige. Og endelig 

spiller urteblandinger også en rolle. Urter kan med 

deres specifi kke egenskaber opfylde et behov, der 

forbedrer både køernes mælkeydelse, foderudnyttelse 

og sundhed. Desuden bevirker urteblandingerne, at 

vi også ser på mineraler. Et tæt samarbejde mellem 

mælkeproducenterne og forskerne baner således 

vejen for en fremtidig mælkeproduktion, der i høj grad 

handler om optimal græsdyrkning. Og Barenbrug er 

parat! 

Afbalanceret fodergræs: 
Komplet ration 
til højtydende og 
miljøvenlige malkekøer

TEMA

Græs som 

protein-, struktur- 

og energikilde
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Barenbrug er kendt for sin innovationsevne. Det fører til græssorter, der skiller sig markant ud. I vores GreenSpirit-
blandinger kombinerer vi de allerbedste sorter. Dette frie sortsvalg og sorternes indbyrdes blandingsforhold 
betyder, at GreenSpirit-blandingerne præsterer bedre end type 35-standardblandingerne.

koncept Harmen van der Sluis  tekst Will van Hoof

Frit sortsvalg giver den 
bedste græsblanding

RÅD

bliver blandingen lige en tand 

mere effektiv.

SEGES-forsøg

SEGES har testet græssorter 

siden 2008. Sorterne ligger altid i 

treårige gentagelser. Dette for så 

vidt muligt at undgå klimatologiske 

påvirkninger. Gennem den treårige 

testperiode testes sorterne i 

forhold til en blanding af sorter, 

som tidligere er anmeldt. Ud 

over at kunne sammenlignes 

med denne blanding kan de 

testede sorter også sammenlignes 

indbyrdes i perioden. På baggrund 

af oplysningerne fra SEGES er 

det muligt at sammensætte de 

perfekte blandinger.

Maksimal foderværdi

GreenSpirit•Effekt er sådan 

en blanding med specifikke 

egenskaber. Blandingen udmærker 

sig ved en maksimal tørstof- 

produktion pr. hektar kombineret 

med maksimal foderværdi pr. hektar. I denne blanding 

har vi kombineret de absolut bedste sorter, som 

tilsammen sikrer, at din græsmark året rundt yder 

maksimalt med den højeste foderværdi. 1 hektar 

GreenSpirit•Effekt giver (beregnet ud fra 100 % alm. 

rajgræs i blandingen) årligt 201 kg ekstra tørstof 

sammenlignet med Bar35 og 596 kg ekstra tørstof 

sammenlignet med andre type 35-blandinger (se 

infoboks). Det giver mellem 1.000 og 3.000 kg ekstra 

tørstof over en femårig periode.

Tre topsorter af alm. rajgræs

GreenSpirit•Effekt indeholder en kombination af 

tre topsorter af alm. rajgræs: Barflip, Dunluce og 

Barganza. Barflip er en diploid alm. rajgræs med sen 

skridning. Sorten udmærker sig ved sin energiværdi 

pr. kg tørstof. I SEGES' individuelle sortsafprøvninger 

scorer denne sort højest i forhold til 18 andre sorter. 

Og den skiller sig yderligere ud fra de øvrige sorter 

i andet og tredje år. Barflip er således særdeles 

persistent over årene. Da Barflip er en diploid sort, er 

den meget standfast og danner et tæt græstæppe.

Dunluce og Barganza

Dunluce og Barganza scorer også højest i de 

individuelle sortsafprøvninger. Dunluce er en 

middeltidig tetraploid alm. rajgræs. Sammenlignet 

med ni andre sorter, som er testet i samme periode, 

indtager denne sort en absolut topplacering, når det 

gælder tørstofudbytte pr. hektar. GreenSpirit•Effekt 

indeholder 30 % Dunluce. Den indeholder desuden 

30 % Barganza. Denne sene tetraploide alm. rajgræs 

scorer i sin treårige testperiode hos SEGES højest på 

tørstofudbytte pr. hektar. Tilsammen udgør sorterne i 

GreenSpirit•Effekt en uforlignelig trio.

Også særdeles velsmagende

Sorterne af alm. rajgræs i GreenSpirit•Effekt suppleres 

med timote (10 %) og hvidkløver (10 %). Det betyder, 

at GreenSpirit•Effekt ud over at give et højt udbytte 

også er særdeles velsmagende. En ting står klart: med 

GreenSpirit-blandingerne får du altid succes! 

Hvor standardblandingerne lever op til en række 

faste normer, bliver GreenSpirit-græsblandingerne 

optimeret på specifikke egenskaber som maksimalt 

tørstofudbytte, maksimal foderværdi pr. kg 

tørstof eller særlige funktionsegenskaber. Med 

GreenSpirit-blandingerne kan du øge det samlede 

grovfoderudbytte på din bedrift, fordi du kan 

afstemme græsblandingerne efter dine specifikke 

driftsforhold og/eller dine køers behov.

Barenbrug har et udvalg af GreenSpirit-blandinger 

med hver sine særlige egenskaber (se infoboks). 

Kombinationen af sorter i den enkelte GreenSpirit-

blanding (og sorternes indbyrdes blandingsforhold) 

gør blandingen til den mest effektive til dit specifikke 

anvendelsesformål. Sorterne supplerer hinanden, idet 

de har hver sine styrker og svagheder. Dette fremgår 

bl.a. af undersøgelser foretaget af SEGES. Når man 

vælger den helt rigtige balance af sorter i en blanding, 

Større 

grovfoderudbytte 

med GreenSpirit

GreenSpirit-serien
GreenSpirit•Effekt Maksimalt udbytte og maksimal foderværdi

NutriHerb  Sundere malkekvæg og højere 

jordfrugtbarhed

GreenSpirit•Kombi Allround-blanding til forskellige jordtyper

GreenSpirit•Tetra Plus  Hurtig spiring og etablering, maksimalt 

udbytte uden kløver

GreenSpirit•Struktur  Højt energi- og proteinudbytte, 

tørkeresistent pga. dybt rodnet

Gevinst med GreenSpirit•Effekt ift. andre type 35-blandinger
(beregnet ud fra 100 % alm. rajgræs i blandingen)

Tørstof pr. ha NEL20 pr. kg 
tørstof

Gevinst i liter 
mælk ved 

GreenSpirit 
•Effekt 
pr. ha

Gevinst i 
DKK ved 

GreenSpirit 
•Effekt 
pr. ha

GreenSpirit 
•Effekt

13336 6,39

Bar 35 13135 6,33 628 1.538

Andre type 
35-blandinger 
på markedet

12767 6,16 1991 4.876
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Græsblandingen Tornado til omdriftsarealer kan give dig 
masser af fordele. Blandingens enorme udbytte giver din 
grovfoderproduktion et boost. Samtidig opnår du fl eksibilitet i 
din sædskifteplan med en græsblanding til omdriftsarealer. Kort 
fortalt: Hvis du ønsker optimal bedriftsmanagement, hvor du er 
sikker på mængden af grovfoder, er Tornado et must!

koncept Tom Niehof  tekst Will van Hoof

Megaudbytte 
og fl eksibilitet 
med græsarealer 
i omdrift

PLAN

fordøjelighed, der er over middel. 

For hvert kilo, dine køer indtager af 

dette græs, giver de således mere 

mælk end med en gennemsnitlig 

græsblanding.

Fleksibel sædskifteplan

Tornado giver dig også den 

fl eksibilitet, du har brug for i din 

sædskifteplan. Den sætter dig i 

stand til at vælge en ny afgrøde 

til den pågældende parcel efter 

to-tre år. Især med de tørre somre, 

vi har haft i de sidste tre år, hvor 

permanente græsarealer lider 

tørkeskader, vil omdriftsarealer 

være løsningen. Det giver dig 

mulighed for regelmæssigt at 

omlægge græsmarken med den 

nyeste genetik. Med det resultat, 

at megagræsudbytter snarere 

bliver reglen end undtagelsen.

Da Tornado er ca. 25 % billigere end almindelige 

græsblandinger til permanente græsarealer, bliver 

det hurtigt en økonomisk fordel at omlægge dine 

græsmarker på grund af den korte tilbagebetalingstid. 

Efter udsåningen kan du hvert forår vælge, om du vil 

bevare parcellen som højtproduktiv parcel for at opnå 

en maksimal græsproduktion, eller om du (f.eks. efter 

at have taget første slæt) vil omlægge arealet til en 

anden afgrøde. Da Tornado ud over sin biomasse over 

jorden også råder over et veludviklet rodnet, er den 

ideel som mellemafgrøde.

Rød- og hvidkløver

Tornado indeholder også kløver, såvel rød som hvid. 

Rødkløver har lange stængler og større planter og 

bidrager væsentligt til udbyttet med sin kraftige vækst. 

Hvidkløver er mindre og overtager rødkløverens rolle, 

når dennes forekomst er mindre hen imod slutningen 

af brugsfasen. Det kvælstof, kløveren ikke selv bruger, 

kommer græsset til gode. Derfor giver Tornado et 

højt udbytte med masser af protein selv med mindre 

kunstgødning. 

Tornado er en klasse for sig

Mens udbyttet af italiensk rajgræs i renbestand 

(blanding A) giver et højt udbytte det første år for 

derefter at falde i andet år, opretholder Tornado sit 

udbytte. Tornado giver også et langt større udbytte 

end en blanding af strandsvingel, rajsvingel og alm. 

rajgræs (blanding B). Det samlede udbytte med 

Tornado de første to år er væsentligt større end med 

blanding B. Det står således klart, at når det gælder 

omdriftsarealer, er Tornado virkelig en klasse for sig. 

Tornado har i årevis været kendt som en fremragende 

kilde til grovfoder. Blandingen garanterer et 

græsudbytte over gennemsnittet, som er 15-25 % 

højere end med standardblandinger til græsarealer 

med alm. rajgræs. Hemmeligheden bag det høje 

udbytte ligger i kombinationen af de anvendte arter 

og sorter. Tornado indeholder hovedsagelig Barganza 

og Dorella – to topsorter, som giver hidtil usete 

mængder græs over en treårig periode.

To topsorter

Dorella er en krydsning mellem alm. rajgræs og 

italiensk rajgræs. Dermed får du det bedste fra begge 

verdener: et højt udbytte af kvalitetsgræs fra italiensk 

rajgræs og lang levetid fra alm. rajgræs. I et treårigt 

forsøg (2016-2018) hos SEGES med tilsvarende sorter 

scorer Dorella 105 i tørstofudbytte pr. hektar. Det 

højeste udbytte med denne sort (109) blev opnået i 

det andet år, men Dorella udviste også et fl ot udbytte 

på 102 det tredje år. Det er således en sort, der giver 

et stabilt udbytte over fl ere år.

Barganza er den allernyeste tetraploide og sent 

blomstrende sort af alm. rajgræs. I et SEGES-forsøg 

(2018-2020) scorer denne sort 103 i tørstofudbytte 

over tre år, med fl otte resultater på 112, 100 og 97. 

Især det første år er denne sort særdeles produktiv. 

Dette høje udbytte kombinerer Barganza med en 

Optimal 

sædskifteplan med 

Tornado

Håndter rød- og hvidkløver forskelligt
Væksten hos rød- og hvidkløver kan stimuleres på forskellige måder. 

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. Hvidkløver 

egner sig til hyppige slæt. Du kan med fordel sætte en lav stubhøjde, 

så kløveren får masser af sollys.

Stabil blanding i forhold til andre omdriftsblandinger

8
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Tornado Blanding B*Blanding A*

*   Blanding A er baseret på italiensk rajgræs
Blanding B er baseret på strandsvingel, rajsvingel og alm. rajgræs

 2018
 2019
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hjerte, lyder det samstemmende 

fra dem. Udover det rent faglige 

omkring dyrkningen af frøgræs 

er der selvfølgelig også det 

økonomiske. Vi gør vores bedste 

for at avle høje udbytter af høj 

kvalitet og forventer selvfølgelig 

en god afregning af vores avl. 

Det får vi også, mener de. I deres 

verden er det endvidere et gode 

for landmændene, at der er flere 

spillere at vælge mellem inden 

for frøavlen. Konkurrence holder 

aktørerne på tæerne, fastslår 

Michael og Johan Levy.

Kvalitet starter med udlægget

Kvalitet i avl af græsfrø starter med 

etableringen. Der er mange måder 

at gøre det på, og vi har gennem 

årene prøvet flere af dem, fortæller 

Johan Levy.Engrapgræs udlægger 

de ved såning af vinterhvede med 

deres Lemken såmaskine. Frøet 

bliver bredsået og kun dækket af 

den jord, efterharven bearbejder, 

siger han. Tidligere brugte de at lægge frøet oveni 

sårillen - men det gav ikke samme gode etablering 

som den nuværende metode. Rødsvingel og rajgræs 

udlægges samtidig med såning af vårbyg. Vi sår dem 

separat i hver anden række, så der er god plads til 

såvel byggen som rødsvinglen, forklarer han. Ud fra 

teorien er det ikke en metode, der giver lavere udbytte 

i vårbyggen, selvom rækkeafstanden mellem byggen 

er 33,4 centimeter. Og i starten af juli 2020 stod der et 

meget flot udlæg.

Tørreriet er vigtigt

Udover en god etablering og pasning af frømarkerne 

er det en væsentlig forudsætning for at kunne avle 

frø i høj kvalitet at have eget tørreri, som bliver 

anvendt korrekt. Det er nemlig lidt for ofte et 

problem, at frø ikke bliver tørret ensartet og hurtigt 

nok ned til lagerfasthed. Ringe nedtørring kan føre 

til for lav spireprocent - og dermed muligheden for 

at få en ordentlig afregning. Det kan endda gå så 

galt, at et parti frø må kasseres. Vi byggede en ny 

hal på 1.950 kvadratmeter i 2016 til vores tørreri på 

900 kvadratmeter og nogle af maskinerne, fortæller 

Michael Levy. I den fjerneste ende af hallen er der 

plantørreri med kørefast gulv opdelt i tre lige store 

enheder, hvor de to bruges til tørring og det tredje 

til lagring. De er hver især opdelt i sektioner. Har vi et 

mindre parti, der ikke dækker hele gulvet, kan vi nøjes 

med luft på den del af gulvet, der er afgrøde på, viser 

Johan Levy. Normalt tørres med kold luft, men der er 

mulighed for at tilføre varme hvis nødvendigt. Måden, 

frøet lægges ind på, er også meget vigtig, påpeger 

han. Der må nemlig ikke ske pakning eller dannes 

klumper, hvor tørreluften har svært ved at trænge 

igennem. Derfor læsses kun de første to-tre læs af i 

inde i planlageret. De læs trækkes nænsomt ud med 

skovlen på teleskoplæsseren. Herefter lægges resten 

ind med teleskoplæsseren, som drysser frøet ud 

ovenpå det, der allerede er lagt ind. Vi går aldrig i 

frøet og kan tørre det i op til knap to meters højde 

uden problemer, når det er lagt ind på den måde, 

siger han. Selvfølgelig hører det også med, at der skal 

være god overvågning af frøet under tørringen.

Godt sædskifte nødvendigt

For brødrene Levy er det vigtigt, at de ikke skal slås 

med især græsukrudt. Derfor går de også meget op 

i, at der er god fordeling mellem vinter- og vårsæd.

Et alsidigt sædskifte er en forudsætning for at få 

en god kvalitet i såvel frøavl som fremavl af korn, 

mener de. Det er nemlig kun deres vinterraps, som 

ikke er fremavl. Vi er derfor nødt til at være meget 

opmærksomme på, at vi ikke får fremmed art ind, som 

kan forringe kvaliteten, konstaterer Michael Levy. Så 

vidt muligt lader de også halmen blive i markerne. 

Ploven er de glade for og anser den for nødvendig.

Men der bliver også kørt uden plov, idet vinterraps 

grubbesås, og ofte sås vinterhvede pløjefrit efter 

vinterraps. 

INTERVIEW

Det kører godt. Vi får det modspil, vi gerne vil have. 

Og det er en smal organisation, som lytter til os med 

kort fra ord til handling. Sådan siger brødrene Johan 

og Michael Levy fra Kalsbøl Gods om samarbejdet 

med Barenbrug. De to er vokset op med frøavl, fordi 

deres far også var passioneret avler. I år har de 192 

hektar med græsfrø ud deres i alt 750 hektar ejet 

og forpagtet. Desuden har de vinterhvede, vårbyg, 

vinterraps og spinat i 2020 markplanen (se den i 

boksen). Al vores korn er fremavl. Så det er kun 

vinterraps, vi ikke fremavler, fortæller de. Med en 

beliggenhed ikke så langt fra Juelsminde og dermed 

ret tæt på kysten er det også et velegnet område til 

avl af netop græsfrø.

Vi bliver hørt

Ret hurtigt bliver man hvirvlet ind i en intens faglig snak 

med brødrene Levy. De går nemlig meget op i deres 

landbrug. Men ikke kun det. De interesserer sig også 

for at vide endnu mere. Selvom de allerede ved en 

masse. Sparring er et nøgleord for os. Vi sætter også 

stor pris på, at der bliver lyttet til os, når vi har noget på 

Inkarnerede frøavlere 
glade for Barenbrug

Johan og Michael Levy på Kalsbøl Gods har i årtier været 
frøavlere og har dermed et stort knowhow. Men de er 
opsatte på at blive endnu bedre og har god sparring med 
frøavlskonsulent Poul Sejersen fra Barenbrug, som de indledte 
samarbejde med i 2005. 

interview med Johan og Michael Levy  tekst Niels Damsgaard Hansen

Sparring er et 

nøgleord for os.

Johan Levy i en mark med engrapgræs cirka 14 dage før mejetærskning. Det bliver taget på roden.
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Urter har 
fl ere fordele 
end blot 
biodiversitet

Du kender det sikkert fra de seneste års tørre somre, 

at det kan være en kamp at dyrke tilstrækkeligt 

med grovfoder til vinterrationen. 

Men hvis du anvender NutriHerb 

græsblanding med foderurter, er 

det nemmere at opretholde et højt 

tørstofudbytte. Urternes kraftige 

og dybe rødder udnytter vandet i 

jorden optimalt. Derudover sikrer 

det tætte bunddække af kløver, 

at der kun sker en begrænset 

fordampning fra jorden. Det gør 

det unødvendigt 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 

reduceret foderværdi og udbytte, må man tro om igen. 

Foderværdien i NutriHerb varierer med fl ere slæt over 

fl ere år mellem 6,5 og 7 NEL og et råproteinindhold på 

mellem 150 og 210 gram pr. kg tørstof. Et forsøg, som 

er foretaget af Louis Bolk Instituut i Holland i et tørt år 

som 2019, viser, at NutriHerb producerer 20 % mere 

tørstof end en standardblanding (svarende til Blanding 

32 eller Blanding 33) med færre gødningsstoffer.

Højere mælkeydelse

Som følge af den høje optagelse og udnyttelse af 

NutriHerb producerer køerne mere mælk. Det var bl.a. 

konklusionen på et forsøg foretaget på landbrugsskolen 

Aeres i Dronten (Holland). Her sammenlignede man 

ved fl ere græsningsrunder mælkeydelsen hos køer, 

der fi k NutriHerb med strandsvingel, og køer, der 

udelukkende græssede på en mark med alm. rajgræs.

Vælg den NutriHerb-blanding, der passer dig 

bedst

Vægter du kvalitet højere end udbytte, så anbefaler vi 

dig at vælge NutriHerb alm. rajgræs. I denne blanding 

er græsset lidt mere dominerende, så forholdet på 

marken er ca. to tredjedele græs til en tredjedel urter. 

Selv om der ikke bør udsås foderurter på marker med 

et højt ukrudtspres, er NutriHerb alm. rajgræs det 

bedste valg, hvis du er i tvivl. Er udbyttet din højeste 

prioritet, skal du vælge NutriHerb strandsvingel. I 

blandingen NutriHerb strandsvingel har urterne en 

større chance for at etablere sig, da forholdet mellem 

græs og urter er 50:50.

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 mere på www.barenbrug.

dk/nutriherb.

Dyrkningsvejledning 

Udsåning og vedligeholdelse af græs med foderurter 

kræver særlig opmærksomhed. Derfor har vi 

udarbejdet en udførlig dyrkningsvejledning til dig. 

Den kan du se på www.barenbrug.dk/nutriherb/

dyrkningsvejledning 

Den største fordel ved urter i græsmarken? Flere 
bier og andre insekter, vil mange sige. Men urter 
i græsmarken giver fl ere fordele end en øget 
biodiversitet. For eksempel en fremragende 
tørketolerance og en højere mælkeydelse.

tekst Astrid van den Brink

I toppen af de danske 
forsøg og afprøvninger

K L U M M E

Græs sæsonen 2020 bød på rekordstore udbytter 

rundt omkring i landet, hvilket har betydet at 

grovfoderlagrene endnu en gang blev fyldt til randen. 

De fl otte udbytter og gode kvaliteter kommer ikke af 

sig selv, det kræver både stort overblik og den rigtige 

strategi for hver enkelt ejendom, men i høj grad også 

det rigtige valg af sorter og genetik.

Hos Barenbrug er vi endnu en gang klar til at 

præsentere græssorter, typer og koncepter der igen 

ligger i toppen af de danske forsøg og afprøvninger.

Vi forsøger konstant at tilpasse vores sortiment så 

det matcher den efterspørgsel der er fra de danske 

mælkeproducenter, samt imødekommer de trends og 

tendenser vi møder i vores dagligdag.

Hos Barenbrug er det landmandens ønsker og 

erfaringer der er med til skabe de produkter 

og koncepter vi kan præsentere for de danske 

mælkeproducenter. 

Klima, Miljøkrav og biodiversitet er en fast del af 

dagligdagen for alle, og kravet om biodiversitet i vores 

natur er en af de tendenser vi møder oftere og oftere i 

vores dagligdag, det er derfor blevet en naturlig del af 

vores sortiment at tilbyde græsteknologi og produkter 

kan være med til at bidrage til de rette løsninger.

Uanset ønsket om blanding eller strategi er vi hos 

Linds og Barenbrug klar med løsninger der kan 

bidrage til succes.

Rasmus Peter Andersen

Salgsansvarlig Barenbrug 

URTER

 11

NutriHerb 

producerer 20 % 

mere tørstof
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NutriHerb
Foderurter giver din græsmark kraft og kulør 

i mere end en forstand. F.eks. styrkes køernes 

sundhed, når de har adgang til et bredere udvalg 

af foderplanter. Den øgede biodiversitet giver det 

organiske materiale i jorden og jordbundslivet et 

boost. Det er med til at øge bestandene af bier, 

insekter og engfugle. Og desuden kan cyklister 

og vandrere nyde synet af det smukke, farverige 

landskab.



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


