
Vælg det bedste grovfoder 
Grovfoderet er den vigtigste del af dine køers ration. Vælg derfor kun 
grovfoder, der opfylder alle dine ønsker. Hvad enten det handler om 
smagbarhed, fordøjelighed, proteinproduktion, foderværdi eller 
mineraleff ektivitet. Du ved bedre end nogen anden, hvad dine køer har 
brug for for at give en god mælkeydelse.

I det store udvalg af græsmarksblandinger fra GreenSpirit fi nder du det, 
du skal bruge. For der er tale om blandinger, der alle sammen indeholder 
græsser i topkvalitet. Hver blanding har sine egne specifi kke egenskaber.

Ved hjælp af tabellen i denne folder fi nder du nemt den græsmarksblanding, 
der passer til dine behov og din bedrift. Har du brug for yderligere oplysninger? 
Så besøg vores hjemmeside, barenbrug.dk/graesmarker, eller kontakt din 
accountmanager hos Linds, som kan besvare alle dine spørgsmål om dyrkning 
af velsmagende og sundt grovfoder.

Vi ønsker dig en god græssæson!
Barenbrug-teamet

Barenbrug  T +31 (0)24 348 81 00  E info@barenbrug.biz  W www.barenbrug.dk 

Make Life Beautiful

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.

 Frø i den højeste kvalitet, højere end EU-standarderne

 Testet i Danmark af SEGES

 Dansk produktion, hollandsk oprindelse 

 Landsdækkende distribution fra Linds

 Rådgivning fra Barenbrugs græseksperter

 Skræddersyede løsninger og nem udvælgelse

 Bedre genetik end i standardblandinger

Hjemmedyrket protein 
med GreenSpirit

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

NutriFibre: Roden til succes

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

eftersåning Sammensætning* Forlæng din græssæson. Vælg Pasture 365
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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 – høstfl eksibilitet

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 Eff ekt •  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 sundhedsprofi l

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
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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

15 - 20 kg pr. ha.

Pasture 365
Navnet siger det allerede! Med vores nyskabelse, Pasture 365, forlænger du græssæsonen og 
kan høste græs næsten hele året rundt. Fordelen oplever du især i foråret. Med Pasture 365 
begynder forårsvæksten to uger tidligere end med traditionelle græsmarksblandinger. 
Det giver dig sikkerhed for et maksimalt græsudbytte inden den tørre periode om sommeren.
Men med Pasture 365 kan du også producere protein i høj kvalitet på egne marker til langt ud 
på efteråret. 

Den lange sæson giver dig ikke kun velsmagende og letfordøjeligt grovfoder. Den giver dig også 
større fl eksibilitet i forhold til slæt og græsning. De diploide sorter og den tidlige vækst sikrer en 
fremragende bæreevne. Du kan derfor forarbejde din jord allerede tidligt på året.
Kort sagt: Pasture 365; Den ideelle blanding til mælkeproducenter, der vil have mere ud af 
deres marker.

Nøglen til succesfuldt og eff ektivt landbrug

GreenSpirit Protein
Eget protein: nøglen til succesfuldt og eff ektivt landbrug. Den nye blanding GreenSpirit Protein 
giver din proteinproduktion et gigantisk boost. 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.

NYHED

NYHED

GreenSpirit Struktur [S] 1072010
Bardoux
Barolex
Prosteva
Barganza
Beaumont
Calimero

Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver
Hvidkløver

20 %
32 %
20 %
15 %
5 %
8 %

Fås også uden kløver
GreenSpirit Struktur Duet [S] 1072008

Bardoux
Barolex 
Prosteva
Barganza
Spurt
Alice

Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Rødkløver
Hvidkløver

22 %
30 %
20 %
15 %
8 %
5 %

GreenSpirit Protein Duet [S] 3057642
Barcampo
Barimero
Briant
Gregale
Spurt
Calimero
Fås også med hvidkløver

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Rødkløver
Rødkløver
Hvidkløver

27 %
25 %
30 %
5 %
4 %
9 %

Pasture 365 [S/A] 3057641

Barmazing
Barojet
Bannfoot

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Krydset rajgræs (Tetraploid)

60 %
25 %
15 %

GreenSpirit Eff ekt [S/A] 1072004

Barfl ip
Barganza
Dunluce
Baronaise
Alice
Calimero

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Timote
Hvidkløver
Hvidkløver

20 %
30 %
30 %
10 %
5 %
5 %

GreenSpirit Kombi [S/A] 1072007
Baraika
Barhoney
Barganza
Dunluce
Baronaise
Alice
Calimero

Engsvingel
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Timote
Hvidkløver
Hvidkløver

23 %
20 %
20 %
10 %
15 %
6 %
6 %

Fås også uden kløver
NutriHerb [S/A] 3043065

Græs: diploid og tetraploid alm. Rajgræs (Barhoney en Barganza), Timote (Baronaise)
Bælgplanter: hvidkløver, rødkløver, kællingetand, esparsette, lucerne
Urter: kommen, vejbred, cikorie
GreenSpirit Tornado [S] 3054287
Barganza
Barclamp
Dorella
Spurt
Calimero

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Krydset rajgræs (Diploid)
Krydset rajgræs (Diploid)
Rødkløver
Hvidkløver

30 %
20 %
36 %
8 %
6 %

Sydvestjyden [S/A] 1072050

Bargizmo
Barimero
Dromara
Barcampo
Calimero

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver

28 %
20 %
20 %
22 %
10 %

Sydvestjyden Duet [S/A] 1072054
Bargizmo
Barimero
Dromara
Barcampo
Calimero
Spurt

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver
Rødkløver

25%
27%
25%
10%
7%
6%

Sydvestjyden Struktur = DK Top [S] 1072070
Barolex
Bargizmo
Barcampo
Calimero

Blødbladet strandsvingel
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver

55%
20%
15%
10%

Bar 22 [A] 1072062

Barcampo
Dromara
Barimero
Calimero
Avalon

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Hvidkløver
Hvidkløver

30%
28%
27%
11%
4%

Bar 35 [S/A] 1072068
Barcampo
Bargizmo
Barimero
Calimero

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Hvidkløver

35%
27%
25%
13%

w
[A] Afgræsning (S) Slæt (S/A) Slæt/Afgræsning * Ret til ændringer forbeholdes.

Den mængde, der skal sås, afhænger af græsarealets tilstand.

NYHED

NYHED

FOL_Forage_Grassguide_DK_2022.indd   2FOL_Forage_Grassguide_DK_2022.indd   2 09-12-2021   14:1909-12-2021   14:19



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

eftersåning Sammensætning* Forlæng din græssæson. Vælg Pasture 365
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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 – høstfl eksibilitet

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 Eff ekt •  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 sundhedsprofi l

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
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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.

Pasture 365
Navnet siger det allerede! Med vores nyskabelse, Pasture 365, forlænger du græssæsonen og 
kan høste græs næsten hele året rundt. Fordelen oplever du især i foråret. Med Pasture 365 
begynder forårsvæksten to uger tidligere end med traditionelle græsmarksblandinger. 
Det giver dig sikkerhed for et maksimalt græsudbytte inden den tørre periode om sommeren.
Men med Pasture 365 kan du også producere protein i høj kvalitet på egne marker til langt ud 
på efteråret. 

Den lange sæson giver dig ikke kun velsmagende og letfordøjeligt grovfoder. Den giver dig også 
større fl eksibilitet i forhold til slæt og græsning. De diploide sorter og den tidlige vækst sikrer en 
fremragende bæreevne. Du kan derfor forarbejde din jord allerede tidligt på året.
Kort sagt: Pasture 365; Den ideelle blanding til mælkeproducenter, der vil have mere ud af 
deres marker.

Nøglen til succesfuldt og eff ektivt landbrug

GreenSpirit Protein
Eget protein: nøglen til succesfuldt og eff ektivt landbrug. Den nye blanding GreenSpirit Protein 
giver din proteinproduktion et gigantisk boost. 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.
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GreenSpirit Struktur [S] 1072010
Bardoux
Barolex
Prosteva
Barganza
Beaumont
Calimero

Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver
Hvidkløver

20 %
32 %
20 %
15 %
5 %
8 %

Fås også uden kløver
GreenSpirit Struktur Duet [S] 1072008

Bardoux
Barolex 
Prosteva
Barganza
Spurt
Alice

Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Rødkløver
Hvidkløver

22 %
30 %
20 %
15 %
8 %
5 %

GreenSpirit Protein Duet [S] 3057642
Barcampo
Barimero
Briant
Gregale
Spurt
Calimero
Fås også med hvidkløver

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Rødkløver
Rødkløver
Hvidkløver

27 %
25 %
30 %
5 %
4 %
9 %

Pasture 365 [S/A] 3057641

Barmazing
Barojet
Bannfoot

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Krydset rajgræs (Tetraploid)

60 %
25 %
15 %

GreenSpirit Eff ekt [S/A] 1072004

Barfl ip
Barganza
Dunluce
Baronaise
Alice
Calimero

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Timote
Hvidkløver
Hvidkløver

20 %
30 %
30 %
10 %
5 %
5 %

GreenSpirit Kombi [S/A] 1072007
Baraika
Barhoney
Barganza
Dunluce
Baronaise
Alice
Calimero

Engsvingel
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Timote
Hvidkløver
Hvidkløver

23 %
20 %
20 %
10 %
15 %
6 %
6 %

Fås også uden kløver
NutriHerb [S/A] 3043065

Græs: diploid og tetraploid alm. Rajgræs (Barhoney en Barganza), Timote (Baronaise)
Bælgplanter: hvidkløver, rødkløver, kællingetand, esparsette, lucerne
Urter: kommen, vejbred, cikorie
GreenSpirit Tornado [S] 3054287
Barganza
Barclamp
Dorella
Spurt
Calimero

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Krydset rajgræs (Diploid)
Krydset rajgræs (Diploid)
Rødkløver
Hvidkløver

30 %
20 %
36 %
8 %
6 %

Sydvestjyden [S/A] 1072050

Bargizmo
Barimero
Dromara
Barcampo
Calimero

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver

28 %
20 %
20 %
22 %
10 %

Sydvestjyden Duet [S/A] 1072054
Bargizmo
Barimero
Dromara
Barcampo
Calimero
Spurt

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver
Rødkløver

25%
27%
25%
10%
7%
6%

Sydvestjyden Struktur = DK Top [S] 1072070
Barolex
Bargizmo
Barcampo
Calimero

Blødbladet strandsvingel
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver

55%
20%
15%
10%

Bar 22 [A] 1072062

Barcampo
Dromara
Barimero
Calimero
Avalon

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Hvidkløver
Hvidkløver

30%
28%
27%
11%
4%

Bar 35 [S/A] 1072068
Barcampo
Bargizmo
Barimero
Calimero

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Hvidkløver

35%
27%
25%
13%

w
[A] Afgræsning (S) Slæt (S/A) Slæt/Afgræsning * Ret til ændringer forbeholdes.

Den mængde, der skal sås, afhænger af græsarealets tilstand.
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Hvad er mit 
formål? Hvad er vigtigt for mig? Mit valg af græs I renbestand/

eftersåning Sammensætning* Forlæng din græssæson. Vælg Pasture 365

Pe
rm

an
en

t g
ræ

sm
ar

k

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 – høstfl eksibilitet

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 Eff ekt •  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 sundhedsprofi l

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.

M
id

le
rti

di
g 

gr
æ

sm
ar

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.

Pasture 365
Navnet siger det allerede! Med vores nyskabelse, Pasture 365, forlænger du græssæsonen og 
kan høste græs næsten hele året rundt. Fordelen oplever du især i foråret. Med Pasture 365 
begynder forårsvæksten to uger tidligere end med traditionelle græsmarksblandinger. 
Det giver dig sikkerhed for et maksimalt græsudbytte inden den tørre periode om sommeren.
Men med Pasture 365 kan du også producere protein i høj kvalitet på egne marker til langt ud 
på efteråret. 

Den lange sæson giver dig ikke kun velsmagende og letfordøjeligt grovfoder. Den giver dig også 
større fl eksibilitet i forhold til slæt og græsning. De diploide sorter og den tidlige vækst sikrer en 
fremragende bæreevne. Du kan derfor forarbejde din jord allerede tidligt på året.
Kort sagt: Pasture 365; Den ideelle blanding til mælkeproducenter, der vil have mere ud af 
deres marker.

Nøglen til succesfuldt og eff ektivt landbrug

GreenSpirit Protein
Eget protein: nøglen til succesfuldt og eff ektivt landbrug. Den nye blanding GreenSpirit Protein 
giver din proteinproduktion et gigantisk boost. 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.

NYHED

NYHED

GreenSpirit Struktur [S] 1072010
Bardoux
Barolex
Prosteva
Barganza
Beaumont
Calimero

Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver
Hvidkløver

20 %
32 %
20 %
15 %
5 %
8 %

Fås også uden kløver
GreenSpirit Struktur Duet [S] 1072008

Bardoux
Barolex 
Prosteva
Barganza
Spurt
Alice

Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Blødbladet strandsvingel
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Rødkløver
Hvidkløver

22 %
30 %
20 %
15 %
8 %
5 %

GreenSpirit Protein Duet [S] 3057642
Barcampo
Barimero
Briant
Gregale
Spurt
Calimero
Fås også med hvidkløver

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Rødkløver
Rødkløver
Hvidkløver

27 %
25 %
30 %
5 %
4 %
9 %

Pasture 365 [S/A] 3057641

Barmazing
Barojet
Bannfoot

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Krydset rajgræs (Tetraploid)

60 %
25 %
15 %

GreenSpirit Eff ekt [S/A] 1072004

Barfl ip
Barganza
Dunluce
Baronaise
Alice
Calimero

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Timote
Hvidkløver
Hvidkløver

20 %
30 %
30 %
10 %
5 %
5 %

GreenSpirit Kombi [S/A] 1072007
Baraika
Barhoney
Barganza
Dunluce
Baronaise
Alice
Calimero

Engsvingel
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Timote
Hvidkløver
Hvidkløver

23 %
20 %
20 %
10 %
15 %
6 %
6 %

Fås også uden kløver
NutriHerb [S/A] 3043065

Græs: diploid og tetraploid alm. Rajgræs (Barhoney en Barganza), Timote (Baronaise)
Bælgplanter: hvidkløver, rødkløver, kællingetand, esparsette, lucerne
Urter: kommen, vejbred, cikorie
GreenSpirit Tornado [S] 3054287
Barganza
Barclamp
Dorella
Spurt
Calimero

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Krydset rajgræs (Diploid)
Krydset rajgræs (Diploid)
Rødkløver
Hvidkløver

30 %
20 %
36 %
8 %
6 %

Sydvestjyden [S/A] 1072050

Bargizmo
Barimero
Dromara
Barcampo
Calimero

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver

28 %
20 %
20 %
22 %
10 %

Sydvestjyden Duet [S/A] 1072054
Bargizmo
Barimero
Dromara
Barcampo
Calimero
Spurt

Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver
Rødkløver

25%
27%
25%
10%
7%
6%

Sydvestjyden Struktur = DK Top [S] 1072070
Barolex
Bargizmo
Barcampo
Calimero

Blødbladet strandsvingel
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Hvidkløver

55%
20%
15%
10%

Bar 22 [A] 1072062

Barcampo
Dromara
Barimero
Calimero
Avalon

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Hvidkløver
Hvidkløver

30%
28%
27%
11%
4%

Bar 35 [S/A] 1072068
Barcampo
Bargizmo
Barimero
Calimero

Alm. rajgræs (Tetraploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Alm. rajgræs (Diploid)
Hvidkløver

35%
27%
25%
13%

w
[A] Afgræsning (S) Slæt (S/A) Slæt/Afgræsning * Ret til ændringer forbeholdes.

Den mængde, der skal sås, afhænger af græsarealets tilstand.
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Vælg det bedste grovfoder 
Grovfoderet er den vigtigste del af dine køers ration. Vælg derfor kun 
grovfoder, der opfylder alle dine ønsker. Hvad enten det handler om 
smagbarhed, fordøjelighed, proteinproduktion, foderværdi eller 
mineraleff ektivitet. Du ved bedre end nogen anden, hvad dine køer har 
brug for for at give en god mælkeydelse.

I det store udvalg af græsmarksblandinger fra GreenSpirit fi nder du det, 
du skal bruge. For der er tale om blandinger, der alle sammen indeholder 
græsser i topkvalitet. Hver blanding har sine egne specifi kke egenskaber.

Ved hjælp af tabellen i denne folder fi nder du nemt den græsmarksblanding, 
der passer til dine behov og din bedrift. Har du brug for yderligere oplysninger? 
Så besøg vores hjemmeside, barenbrug.dk/graesmarker, eller kontakt din 
accountmanager hos Linds, som kan besvare alle dine spørgsmål om dyrkning 
af velsmagende og sundt grovfoder.

Vi ønsker dig en god græssæson!
Barenbrug-teamet

Barenbrug  T +31 (0)24 348 81 00  E info@barenbrug.biz  W www.barenbrug.dk 

Make Life Beautiful

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.

 Frø i den højeste kvalitet, højere end EU-standarderne

 Testet i Danmark af SEGES

 Dansk produktion, hollandsk oprindelse 

 Landsdækkende distribution fra Linds

 Rådgivning fra Barenbrugs græseksperter

 Skræddersyede løsninger og nem udvælgelse

 Bedre genetik end i standardblandinger

Hjemmedyrket protein 
med GreenSpirit

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

NutriFibre: Roden til succes

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’s 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

Alm. 
rajgræs

25 cm25 cm25 cm

100 cm
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med GreenSpirit

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

NutriFibre: Roden til succes

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’s 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 
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