Goed voer teel je zelf
Als melkveehouder weet je hoe belangrijk
gezond en smakelijk ruwvoer is. Met
bewezen voederconcepten voor alle
klimaten biedt Barenbrug je
voedergewassen waarmee je makkelijk,
efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer
teelt.

GreenSpirit•IntensieveBeweiding
Supersterke weide voor percelen rondom
de stal

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Voor percelen die intensief beweid worden
•Constante groei tijdens het hele seizoen
•Hoge voederwaarde door gelijktijdige bloei

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Voor percelen die intensief beweid worden
GreenSpirit•IntensieveBeweiding kenmerkt zich door een zeer dichte zode waardoor het goed
bestand is tegen zware betreding. Vooral voor percelen rondom de stal die intensief betreden worden
is draagkracht belangrijk. Daarnaast is GreenSpirit•IntensieveBeweiding een oplossing voor
bedrijven met een intensief beweidingssysteem. Het sterke weidemengsel biedt meer uren weidegang
ten opzichte van een andere weidemengsels.

Voorjaarsopbrengst

Constante groei tijdens het hele seizoen
GreenSpirit•IntensieveBeweiding geeft constant hoge productie tijdens het hele seizoen. De sterke
zode van het mengsels voorkomt dat onkruiden zich kunnen ontwikkelen waardoor de hebben kwaliteit
van het ruwvoer hoog blijft.

Droogte-tolerant

Kroonroest

Wintervast
Standvastig

Hoge voederwaarde door gelijktijdige bloei
Gras dat bloeit verliest veel voederwaarde en de harde stengels worden door koeien slecht
opgenomen en verteerd. Koeien met bloeiend gras in het rantsoen geven 6 tot 7 liter minder melk per
dag.
Daarom is in het graszaadmengsel GreenSpirit•IntensieveBeweiding de bloeidata van de
verschillende rassen op elkaar afgestemd. Hierdoor is het mogelijk de bloeistengels tegelijkertijd te
oogsten dat resulteert in de ruwvoer met de hoogste voederwaarde. GreenSpirit-mengels waarin de
bloeidata van de rassen op elkaar zijn afgestemd herkent u aan het keurmerk Gelijktijdige Bloei.
De samenstelling van de GreenSpirit•IntensieveBeweiding is onder voorbehoud van beschikbaarheid.
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Smakelijk
Voederwaarde
Structuurwaarde

Goed voer teel je zelf

Specificaties
Top mengsel
Zaaien vanaf :
Zaaien tot en met:
Zaaidichtheid/ha inzaai:
Zaaidichtheid doorzaai:

Als melkveehouder weet je hoe belangrijk
gezond en smakelijk ruwvoer is. Met
bewezen voederconcepten voor alle
klimaten biedt Barenbrug je
voedergewassen waarmee je makkelijk,
efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer
teelt.

Green Spirit
februari
oktober
40-45 kg
25 kg

Samenstelling
55% Engels raaigras diploïd laat
45% Engels raaigras tetraploïd laat

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
Droogte-tolerant
Wintervast
Standvastig
Smakelijk
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Structuurwaarde
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