Det bedste foder
Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt
sundt og velsmagende foder er. Med
gennemprøvede foderkoncepter til alle
klimazoner tilbyder Barenbrug dig
fodergræsser, så du nemt, effektivt og
bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

GreenSpirit Tornado
Udbytte booster
•Undgå at mangle grovfoder
•Garanteret kvalitet med topsorter
•Den perfekte kombination af hvid- og rødkløver
•Fordelagtigt som med omdrift – nemt som med
permanent græs

Afgræsning/
Slæt
Permanent
Kortvarig

Egenskaber
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer

Vil du have fleksibilitet i din sædskifteplan? Så vælg omdriftsgræsblandingen GreenSpirit Tornado. Så
høster du nemt 15-25 % mere grovfoder end fra et permanent græsareal, og du har samtidig friheden
til at anvende arealet til en anden afgrøde efter to-tre år. I foråret, efter første slæt, afgør du, om du vil
opretholde arealet for at opnå en maksimal grovfoderproduktion, eller om du vil ompløje marken og
dyrke en anden afgrøde.
Undgå at mangle grovfoder
Er du også bekymret for, om du kan producere grovfoder nok, med de tørre somre, vi har haft de
seneste år? GreenSpirit Tornado er løsningen, hvis du vil undgå at mangle grovfoder. Kombinationen af
alm. rajgræs og hybrid rajgræs sikrer en maksimal og afbalanceret græsproduktion. Med GreenSpirit
Tornado kan du være sikker på, at din plansilo bugner med velsmagende grovfoder. Også i de år, hvor
somrene er tørre.
Garanteret kvalitet med topsorter
Med topsorterne i GreenSpirit Tornado er du garanteret topkvalitet. Ifølge et treårigt forsøg foretaget af
SEGES scorer sorterne langt over middel på tørstofudbytte og fordøjelighed. Dine køer giver med
andre ord mere mælk, når rationen indeholder GreenSpirit Tornado.

Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens

Den perfekte kombination af hvid- og rødkløver
GreenSpirit Tornado indeholder den perfekte kombination af hvid- og rødkløver. Rødkløver bidrager
med sin kraftige vækst væsentligt til udbyttet. Hvidkløveren er mindre og overtager rødkløverens rolle,
når dennes forekomst bliver mindre. Det kvælstof, kløveren ikke selv bruger, kommer græsset til gode.
Du kan derfor dyrke maksimalt proteinrigt grovfoder med mindre kunstgødning.

Foderenheder (FE) pr. kg tørstof

Fordelagtigt som med omdrift – nemt som med permanent græs

Proteinudbytte
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Fiberindhold (NDF)

Med GreenSpirit Tornado får du fordelene ved græs i omdrift – nemlig at du kan producere masser af
velsmagende grovfoder på kort tid. Og samtidig er det lige så nemt som med permanent græs. Italiensk
rajgræs i renbestand (blanding A) giver et højt udbytte det første år for derefter at falde væsentligt det
andet år. GreenSpirit Tornado (blanding B) giver dig derimod et stabilt udbytte over flere år. Du kan
således høste maksimalt grovfoder fra egne marker i to-tre år uden ekstra arbejde. Med GreenSpirit
Tornado får du det bedste fra begge verdener.

Specifikationer
15 - 25% Større
produktion end rajgræsblanding
Med kløver, som giver et
højtproteinudbytte på kort sigt

Det bedste foder
Som mælkeproducent ved du, hvor vigtigt
sundt og velsmagende foder er. Med
gennemprøvede foderkoncepter til alle
klimazoner tilbyder Barenbrug dig
fodergræsser, så du nemt, effektivt og
bæredygtigt kan dyrke dit eget foder.

50 kg pr. ha
15 - 35kg pr. ha
-

Sammensætning
36%
20%
30%
8%
6%

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