
NutriFibre
Roden til succes

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 fire punkter.

Det bedste grovfoder er et valg 
Du ved bedre end nogen anden, hvilke krav det bedste grovfoder til din 
bedrift skal opfylde – hvad enten det handler om fordøjelighed, 
proteinproduktion, foderværdi, mineraleffektivitet, biodiversitet eller om græs, 
der kan gro i selv de vanskeligste områder. Hver GreenSpirit-blanding har sine 
særlige egenskaber, som gør den til unik. Egenskaber, der opfylder dine 
specifikke ønsker og passer til det, du finder vigtigt.

Som en hjælp til at træffe det rigtige valg kan du bruge denne 
udvælgelsesplan. Her vælger du nemt og trinvist det græs, der passer til dit 
specifikke formål. Vil du vide mere om produkterne, kan du besøge vores 
hjemmeside barenbrug.dk/graesmarker. Her finder du omfattende 
produktoplysninger, dyrkningsvejledninger og rådgivning om græsmarker.
 
Vi ønsker dig en god græssæson! 
 
Barenbrug-teamet

græsguide
Din

2021

Barenbrug Holland BV  T +31 (0)24 348 81 00  E export@barenbrug.nl  W www.barenbrug.dk   

Make Life Beautiful

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

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

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.

Effektiv 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 næringsstoffer (kvælstof, fosfat og kalium) i jorden.

Sundt kvæg
NutriFibre har fiberrige 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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Hvad er mit 
formål? Hvad er vigtigt for mig? Mit valg af græs I dæksæd/

i renbestand Sammensætning* GreenSpirit – udvælgelsesplan
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Persistens      GreenSpirit Struktur
1072010

•  Klimaresistent
•  Højeste foderværdi

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

 

Højt proteinudbytte      GreenSpirit Struktur Duet
1072008

•  Klimaresistent
•  Optimal kløverbalance i marken

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

Nem management      GreenSpirit Struktur Special
1072009

•  Klimaresistent
•  Bredt slætvindue – høstfleksibilitet

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

Afgræsning/slæt

Højt energiindhold     GreenSpirit Effekt
1072004

•  Højeste NEL-indhold (SEGES)
•  Velsmagende med timote

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

Universalblanding     ���GreenSpirit Kombi
1072007

•  Meget alsidig
•  Til alle jordbundstyper 

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

Nem management     GreenSpirit Kombi Special
1072006

•  Til alle jordbundstyper – også de våde områder
•  God sundhedsprofil

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

Etablering      GreenSpirit Tetra Plus
1072011

•  Topkvalitet med blomstersynkronisering
•  Hurtig genvækst efter slæt

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

Biodiversitet Høj produktion og foderværdi     NutriHerb
3043065

•  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
1072026

•  Græs til nem høproduktion
•  Højt græsudbytte 30 - 40 kg pr. ha.

Hestefold En sikker hestefold      Horse Master
1072025

•  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
1071966

•   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
3054287

•   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.
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Undersåning Nem og vellykket etablering     Proterra Maize
1071988

•    Forbedrer jordkvaliteten med opbygning af organisk 
materiale

•    Langsomtvoksende græs, der konkurrerer mindre  
med hovedafgrøden

•    Strandsvingel Turf type

15 - 20 kg pr. ha.
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Blanding GreenSpirit
Struktur

GreenSpirit
Effekt

GreenSpirit
Kombi

GreenSpirit
Tetra Plus

GreenSpirit
Tornado

Vigtigste argument Produktion Kvalitet Universal-
produkt

Hurtig 
etablering

2-3-årig 
produktion

Kvalitet     

Høstfleksibilitet     

Udbytte     

Tørketolerance     

Bæreevne     

Etablering     

 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

Hvorfor GreenSpirit?
Med GreenSpirit vælger du altid det bedste græs, der passer til dine ønsker. Græs af hollandsk 
oprindelse, som er produceret og testet i Danmark. Alle GreenSpirit-blandingerne står for den 
bedste genetik og den højeste kvalitet. For at gøre det lettere for dig at sammenligne de 
forskellige blandinger har vi udarbejdet nedenstående oversigt til dig. Så kan du være sikker  
på at træffe det bedste valg.

Hjemmedyrket protein med GreenSpirit

GreenSpirit Struktur
1072010

Blødbladet strandsvingel Barolex 35 %
Blødbladet strandsvingel Prosteva 20 %
Blødbladet strandsvingel Bardoux 20 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barhoney 15 %
Hvidkløver Alice 5 %
Hvidkløver Calimero 5 %

GreenSpirit Struktur Duet
1072008

Blødbladet strandsvingel Barolex 30 %
Blødbladet strandsvingel Bardoux 20 %
Blødbladet strandsvingel Prosteva 20 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barhoney 17 %
Rødkløver Spurt 8 %
Hvidkløver Alice 5 %

GreenSpirit Struktur Special
1072009

Blødbladet strandsvingel Barolex 35 %
Blødbladet strandsvingel Bardoux 30 %
Blødbladet strandsvingel Prosteva 20 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barhoney 15 %

GreenSpirit Effekt
1072004

Alm. rajgræs (Tetraploid) Barganza 30 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 30 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 20 %
Timote Baronaise 10 %
Hvidkløver Alice 5 %
Hvidkløver Calimero 5 %

GreenSpirit Kombi
1072007  

Engsvingel Baraika 23 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Barganza 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 10 %
Timote Baronaise 15 %
Hvidkløver Alice 6 %
Hvidkløver Calimero 6 %

GreenSpirit Kombi Special
1072006

Engsvingel Baraika 25 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Barganza 25 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 10 %
Timote Baronaise 20 %

GreenSpirit Tetra Plus
1072011

Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 40 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Barcampo 30 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 30 %

NutriHerb
3043065

Græs: diploid og tetraploid alm. rajgræs
Bælgplanter: hvidkløver, rødkløver, kællingetand, esparsette, lucerne
Urter: kommen, vejbred, cikorie

Hay Master
1072026

Blødbladet strandsvingel Barelite 30 %
Blødbladet strandsvingel Prosteva 30 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Briant 10 %
Engsvingel Barcrypto 10 %
Timote Askel 10 %
Hundegræs Dascada 10 %

Intermezzo 1071966 Ital. rajgræs (Tetraploid) Barmultra II 50 %
Ital. rajgræs (Tetraploid) Bartrento 50 %

GreenSpirit Tornado
3054287

Hybrid rajgræs Dorella 36 %
Hybrid rajgræs Barclamp 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Barganza 30 %
Rødkløver Spurt 8 %
Hvidkløver Calimero 6 %

Sydvestjyden
1072050

Alm. rajgræs (Diploid) Bargizmo 28 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dromara 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 22 %
Hvidkløver Calimero 10 %

Sydvestjyden Duet
1072054

Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 27%
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 25%
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dromara 25%
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 10%
Hvidkløver Calimero 7%
Rødkløver Spurt 6%

Sydvestjyden Struktur = DK Top
1072070

Blødbladet strandsvingel Barolex 55%
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 20%
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 15%
Hvidkløver Calimero 10%

Bar 22
1072062

Alm. rajgræs (Tetraploid) Barcampo 30%
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dromara 28%
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 27%
Hvidkløver Calimero 11%
Hvidkløver Barbian 4%

Bar 35
1072068

Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 35%
Alm. rajgræs (Diploid) Bargizmo 27%
Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 25%
Hvidkløver Calimero 13%
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Hvad er mit 
formål? Hvad er vigtigt for mig? Mit valg af græs I dæksæd/

i renbestand Sammensætning* GreenSpirit – udvælgelsesplan
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Slæt

Persistens      GreenSpirit Struktur
1072010

•  Klimaresistent
•  Højeste foderværdi

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

 

Højt proteinudbytte      GreenSpirit Struktur Duet
1072008

•  Klimaresistent
•  Optimal kløverbalance i marken

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

Nem management      GreenSpirit Struktur Special
1072009

•  Klimaresistent
•  Bredt slætvindue – høstfleksibilitet

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

Afgræsning/slæt

Højt energiindhold     GreenSpirit Effekt
1072004

•  Højeste NEL-indhold (SEGES)
•  Velsmagende med timote

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

Universalblanding     ���GreenSpirit Kombi
1072007

•  Meget alsidig
•  Til alle jordbundstyper 

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

Nem management     GreenSpirit Kombi Special
1072006

•  Til alle jordbundstyper – også de våde områder
•  God sundhedsprofil

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

Etablering      GreenSpirit Tetra Plus
1072011

•  Topkvalitet med blomstersynkronisering
•  Hurtig genvækst efter slæt

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

Biodiversitet Høj produktion og foderværdi     NutriHerb
3043065

•  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
1072026

•  Græs til nem høproduktion
•  Højt græsudbytte 30 - 40 kg pr. ha.

Hestefold En sikker hestefold      Horse Master
1072025

•  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
1071966

•   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
3054287

•   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.
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Undersåning Nem og vellykket etablering     Proterra Maize
1071988

•    Forbedrer jordkvaliteten med opbygning af organisk 
materiale

•    Langsomtvoksende græs, der konkurrerer mindre  
med hovedafgrøden

•    Strandsvingel Turf type

15 - 20 kg pr. ha.
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Blanding GreenSpirit
Struktur

GreenSpirit
Effekt

GreenSpirit
Kombi

GreenSpirit
Tetra Plus

GreenSpirit
Tornado

Vigtigste argument Produktion Kvalitet Universal-
produkt

Hurtig 
etablering

2-3-årig 
produktion

Kvalitet     

Høstfleksibilitet     

Udbytte     

Tørketolerance     

Bæreevne     

Etablering     

 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

Hvorfor GreenSpirit?
Med GreenSpirit vælger du altid det bedste græs, der passer til dine ønsker. Græs af hollandsk 
oprindelse, som er produceret og testet i Danmark. Alle GreenSpirit-blandingerne står for den 
bedste genetik og den højeste kvalitet. For at gøre det lettere for dig at sammenligne de 
forskellige blandinger har vi udarbejdet nedenstående oversigt til dig. Så kan du være sikker  
på at træffe det bedste valg.

Hjemmedyrket protein med GreenSpirit

GreenSpirit Struktur
1072010

Blødbladet strandsvingel Barolex 35 %
Blødbladet strandsvingel Prosteva 20 %
Blødbladet strandsvingel Bardoux 20 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barhoney 15 %
Hvidkløver Alice 5 %
Hvidkløver Calimero 5 %

GreenSpirit Struktur Duet
1072008

Blødbladet strandsvingel Barolex 30 %
Blødbladet strandsvingel Bardoux 20 %
Blødbladet strandsvingel Prosteva 20 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barhoney 17 %
Rødkløver Spurt 8 %
Hvidkløver Alice 5 %

GreenSpirit Struktur Special
1072009

Blødbladet strandsvingel Barolex 35 %
Blødbladet strandsvingel Bardoux 30 %
Blødbladet strandsvingel Prosteva 20 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barhoney 15 %

GreenSpirit Effekt
1072004

Alm. rajgræs (Tetraploid) Barganza 30 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 30 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 20 %
Timote Baronaise 10 %
Hvidkløver Alice 5 %
Hvidkløver Calimero 5 %

GreenSpirit Kombi
1072007  

Engsvingel Baraika 23 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Barganza 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 10 %
Timote Baronaise 15 %
Hvidkløver Alice 6 %
Hvidkløver Calimero 6 %

GreenSpirit Kombi Special
1072006

Engsvingel Baraika 25 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Barganza 25 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 10 %
Timote Baronaise 20 %

GreenSpirit Tetra Plus
1072011

Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 40 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Barcampo 30 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 30 %

NutriHerb
3043065

Græs: diploid og tetraploid alm. rajgræs
Bælgplanter: hvidkløver, rødkløver, kællingetand, esparsette, lucerne
Urter: kommen, vejbred, cikorie

Hay Master
1072026

Blødbladet strandsvingel Barelite 30 %
Blødbladet strandsvingel Prosteva 30 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Briant 10 %
Engsvingel Barcrypto 10 %
Timote Askel 10 %
Hundegræs Dascada 10 %

Intermezzo 1071966 Ital. rajgræs (Tetraploid) Barmultra II 50 %
Ital. rajgræs (Tetraploid) Bartrento 50 %

GreenSpirit Tornado
3054287

Hybrid rajgræs Dorella 36 %
Hybrid rajgræs Barclamp 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Barganza 30 %
Rødkløver Spurt 8 %
Hvidkløver Calimero 6 %

Sydvestjyden
1072050

Alm. rajgræs (Diploid) Bargizmo 28 %
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dromara 20 %
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 22 %
Hvidkløver Calimero 10 %

Sydvestjyden Duet
1072054

Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 27%
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 25%
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dromara 25%
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 10%
Hvidkløver Calimero 7%
Rødkløver Spurt 6%

Sydvestjyden Struktur = DK Top
1072070

Blødbladet strandsvingel Barolex 55%
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 20%
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 15%
Hvidkløver Calimero 10%

Bar 22
1072062

Alm. rajgræs (Tetraploid) Barcampo 30%
Alm. rajgræs (Tetraploid) Dromara 28%
Alm. rajgræs (Diploid) Barimero 27%
Hvidkløver Calimero 11%
Hvidkløver Barbian 4%

Bar 35
1072068

Alm. rajgræs (Tetraploid) Dunluce 35%
Alm. rajgræs (Diploid) Bargizmo 27%
Alm. rajgræs (Diploid) Barflip 25%
Hvidkløver Calimero 13%
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NutriFibre
Roden til succes

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 fire punkter.

Det bedste grovfoder er et valg 
Du ved bedre end nogen anden, hvilke krav det bedste grovfoder til din 
bedrift skal opfylde – hvad enten det handler om fordøjelighed, 
proteinproduktion, foderværdi, mineraleffektivitet, biodiversitet eller om græs, 
der kan gro i selv de vanskeligste områder. Hver GreenSpirit-blanding har sine 
særlige egenskaber, som gør den til unik. Egenskaber, der opfylder dine 
specifikke ønsker og passer til det, du finder vigtigt.

Som en hjælp til at træffe det rigtige valg kan du bruge denne 
udvælgelsesplan. Her vælger du nemt og trinvist det græs, der passer til dit 
specifikke formål. Vil du vide mere om produkterne, kan du besøge vores 
hjemmeside barenbrug.dk/graesmarker. Her finder du omfattende 
produktoplysninger, dyrkningsvejledninger og rådgivning om græsmarker.
 
Vi ønsker dig en god græssæson! 
 
Barenbrug-teamet

græsguide
Din

2021

Barenbrug Holland BV  T +31 (0)24 348 81 00  E export@barenbrug.nl  W www.barenbrug.dk   

Make Life Beautiful

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

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

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.

Effektiv 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 næringsstoffer (kvælstof, fosfat og kalium) i jorden.

Sundt kvæg
NutriFibre har fiberrige 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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