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.

Structuur
Klimaatrobuust gewas met hoogste
opbrengst

Beweiden/
Maaien
Doorzaaien
Blijvend
Tijdelijk
Biodiversiteit
EKO

•Must voor iedere veehouder
•Efficient met fosfor, stikstof en kali
•NutriFibre®
•30% meer opbrengst bij alle weersomstandigheden
•
GreenEarth-label voor duurzame voedselproductie

Eigenschappen
Drogestof-opbrengst bij maaien
Voorjaarsopbrengst
Must voor iedere veehouder
Het graszaadmengsel Barenbrug Structuur kent zoveel voordelen dat het een absolute must is voor
iedere melkveehouder. Barenbrug Structuur met NutriFibre® technologie gaat zeer efficiënt om met
mineralen, produceert 30% meer gras met uitstekende voederwaarde. Bovendien is BarenbrugStructuur
een structuurrijk gewas waarop koeien goed moeten kauwen en hierdoor pensverzuring wordt
voorkomen.

Kroonroest

Efficient met fosfor, stikstof en kali
Barenbrug Structuur benut de mineralen fosfor, stikstof en kali in de bodem optimaal. Dit heeft het
gewas te danken aan zijn diepe beworteling. De wortels van Barenbrug Structuur kunnen een lengte
bereiken van 105 cm. Hiermee neemt het gewas alle mineralen en vocht op dat beschikbaar is en zet
dit om een in een enorme gewasgroei.

Wintervast

Droogte-tolerant

Standvastig
Smakelijk
Voederwaarde

Voorkomt pensverzuring
Barenbrug Structuur voorkomt pensverzuring dat wordt veroorzaakt door en slecht werkende pensflora
als gevolg van een disbalans in eiwit en energie en structuur. Koeien met NutriFibre® in het rantsoen
halen de energie niet uit de suikers, maar uit goed verteerbare celwanden. Daarnaast kauwen koeien
meer op NutriFibre® waardoor de speeksel productie stijgt. Dit stimuleert de penswerking met als
positief gevolg dat pensverzuring wordt voorkomen. Met de energie uit de celwanden zijn koeien in
staat een hoge melkproductie te leveren én gezond te blijven.
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Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden

30% meer opbrengst bij alle weersomstandigheden
Na het eerste jaar levert Barenbrug Structuur 30% meer opbrengst op alle gronden. In het jaar van
inzaai steekt het gewas veel energie in de ontwikkeling van het wortelstel waardoor de opbrengst iets
lager ligt dan van een standaard weidemengsel met Engels raaigras. Vanaf het eerste jaar na inzaai
levert het gewas 30% meer opbrengst.
Door de diepe beworteling presteert het gewas ook uitstekend in droge periodes als in natte periodes
(afwatering via het wortelstelsel).
NutriFibre®
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Barenbrug Structuur is ontwikkeld met de NutriFibre® technologie. Dit houdt in dat het mengsel
samengesteld is met zachtbladig rietzwenk. Zachtbladig rietzwenk heeft de beste verteerbare
celwanden en is veel smakelijker dan het traditionele hardbladige rietzwenk. Koeien nemen daarom
zachtbladig rietzwenk veel beter op dan hardbladig rietzwenk. Barenbrug is de enige veredelaar die
geslaagd om hardbladig rietzwenk te veredelen naar zachtbladig rietzwenk.
Minder schade door ganzenvraat
Uit de praktijk blijkt dat ganzen percelen met Barenbrug Structuur vermijden. Dit voorkomt veel overlast
van ganzenvraat.
GreenEarth-label voor duurzame voedselproductie
Met Barenbrug Structuur wordt duurzaam voedsel produceren een stukje eenvoudiger. Daarom is
Barenbrug Structuur voorzien van het GreenEarth-label. Om dit label te krijgen moet een product zich
aan meerdere voorwaarden voldoen. Barenbrug Structuur heeft het GreenEarth-label om de volgende
redenen:
•Barenbrug Structuur verlaagt het stikstofbodemoverschot door een goede en efficiënte benutting
van mineralen. Hierdoor verbetert uiteindelijk ook de grondwaterkwaliteit.
•Barenbrug Structuur produceert de hoogste eiwitproductie van alle grassen. Dit betekent dat er
minder aanvoer van krachtvoer nodig is.
•Barenbrug Structuur verhoogt de levensproductie van (melk)vee door een goede penswerking.
•Barenbrug Structuur legt extra koolstof vast in de bodem door de diepe beworteling van rietzwenk.
Hierdoor verhoogt de bodemvruchtbaarheid en is het gewas goed bestand tegen droogte.
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De samenstelling van de Barenbrug Structuur is onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Droogte-tolerant

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

februari
15 september
60 kg
30 kg

Wintervast
Standvastig

Samenstelling

Smakelijk

85% Zachtbladig rietzwenk
15% Timothee

Voederwaarde
Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden
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