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Royal Barenbrug

Joseph Barenbrug såg en värld av 

möjligheter i gräs. Han påbörjade 

utvecklingen av grässorter för olika 

ändamål. Och denna utveckling fortsätter 

än idag. Dessa sorter är lämpade för ett 

stort antal olika klimatzoner. Smakrika och 

hälsosamma till foder med högt 

näringsvärde för boskap, finbladiga och 

attraktiva gräs för grönytor i parker och 

trädgårdar, långsamt växande för 

gräsmattor, stryktåliga för idrottsplaner och 

fritidsområden. Om du kan föreställa dig 

det så kan vi skapa det!

Kunden kommer först

Att hjälpa kunderna med deras största 

utmaningar såg Josephs som sitt kall. Frank 

och Bastiaan fortsätter på den inslagna 

vägen, nu som den fjärde generationen. 

Idag är Barenbrug-koncernen en av 

världens ledande företag inom utveckling 

av grönyte- och foderlösningar. Som ett 

äkta familjeföretag lever Joseph, Joop and 

Bert´s 115 års samlade erfarenheter kvar.

Kunglig hovleverantör

År 2004 belönades Barenbrug med ett 

”kungligt påbud”. Det är en utmärkelse 

som enbart delas ut till företag med en 

enormt stor prestige och som är av stor 

betydelse för branschen som helhet. 

Dessutom har vi funnits på marknaden i 

över hundra år, bedriver en hållbar 

verksamhet samt har ett riktigt gott rykte. 

Vi är stolta över vår kungliga utmärkelse!

Se det. Lös det.
Det bästa vi vet är lantbrukare som njuter av sitt jobb, barn som leker barfota på mjuka gräsmattor 

och kor som äter näringsrikt foder. Dessa är anledningarna till att vi erbjuder de bästa lösningarna för 

gräsmattor och foder. För våra kunder förtjänar en riktigt bra grund att stå på - en grund som skapar 

möjligheter!

Service är viktigt här på 

Barenbrug därför börja vi alltid att 

lyssna på vad du har att säga. 

Dina utmaningar är våra 

utmaningar. Om du berättar vilka 

behov du har och delar dina 

ambitioner så kan vi skapa en 

lösning tillsammans.

Partnerskap på lång sikt

Samarbete är nyckeln till våra 

framgångar. Genom god dialog 

med kunder, forskare och 

leverantörer kan vi ständigt 

åstadkomma mer! För vi vet att 

helheten är större än summan av 

delarna. Eftersom våra samarbe-

ten hjälper oss att överträffa oss 

själva så investerar vi i långsiktiga 

partnerskap. Visste du att vissa av 

våra kunder har jobbat tillsam-

mans med oss i över 50 år?

Vi lär oss hela tiden nya saker

Vi kliver in i din värld så att vi kan 

uppfylla dina behov. Vad är det 

dina djur behöver? Hur kan vi 

hjälpa er att skapa en enastående 

atmosfär på er golfbana? Vad kan 

ni göra för att reparera 

gräsmattan inför nästa 

fotbollsmatch? För att kunna 

erbjuda dig det allra bästa så 

anställer vi de bästa personerna. 

Vi på Barenbrug investerar hela 

tiden i det som är företagets 

ryggrad: människorna. Och vi 

slutar aldrig att lära oss nya saker. 

Våra specialister reser över hela 

världen för att utbyta kunskaper 

och erfarenheter mellan sig själva 

och med våra kunder. Barenbrugs 

medarbetare, fristående konsulter, 

rådgivare, entreprenörer, 

lantbrukare med flera: tillsammans 

tar vi våra kunskaper till nya 

nivåer. För det är människorna 

som göra hela skillnaden. Hur kan 

vi hjälpa dig?
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NutriFibre
För produktion av högkvalitativt gräsensilage, 
oavsett vilka förhållanden som råder

NutriFibre innehåller det senaste inom förädlingen av mjukbladig 
rörsvingel för att producera optimalt grovfoder. NutriFibre erbjuder 
den moderna lantbrukaren goda möjligheter att kunna verka under 
vitt skilda förhållanden. Ett mycket stort antal europeiska 
mjölkbönder har redan valt de fyra exceptionella fördelarna med 
NitriFibre. De är mycket nöjda med att kunna utfodra sina 
besättningar med dessa blandningar.

Gräs som tål torka
NutriFibre klarar långa perioder av torka. 
Under torrperioder har gräset en förmåga 

att suga upp vatten från nivåer djupt ner i marken. 
Försök som gjorts med mjukbladig rörsvingel 
visade att dessa sorter gav en imponerande 
merskörd på 47% under de torra 
sommarmånaderna. Ytterligare en fördel är att torka 
inte kommer att skapa kala fl äckar där ogräs får 
chans att rota sig.

Gräs med hög avkastning
NutriFibre ger den högsta totala protein- 
och energiproduktionen per hektar 

jämfört med alla andra grässorter. Tack vare 
NutriFibre kan lantbrukarna spara pengar på 
inköpen av kraftfoder, och därmed sänker de 
kostnaderna för mjölkproduktionen.

Näringseff ektivt gräs
NutriFibre har möjligheten att nå ett 
rotdjup på över 100 cm. Detta kan 

jämföras med engelskt rajgräs som i snitt ligger på 
25 cm. NutriFibre har därför möjlighet att ta upp 
96% av de tillgängliga näringsämnen i jorden 
(kväve, fosfor, kalium) och kommer att fortsätta att 
avkasta höga skördar under minst tio år, utan 
minskad produktivitet.

Eff ektivt fi bergräs
NutriFibre har en eff ektiv och 
stimulerande fi bersammansättning som 

gynnar nedbrytningen i våmmen. För optimalt 
foderutnyttjande är fi berbalansen av högsta vikt. 
Sunda och friska kor producerar mer mjölk.
foderutnyttjande är fi berbalansen av högsta vikt. 
Sunda och friska kor producerar mer mjölk.

Engelskt 
rajgräs

25 cm

100 cm
4    BARENBRUG  |  NUTRIFIBRE



 7

Specifi kationer
•  Utsädesmängd: 50 kg/ha
•  Sådjup: 1,0 - 1,5 cm
•  Förpackning: Säckar med 15 kg

Specifi kationer
•  Utsädesmängd: 30 - 35 kg/ha
•  Sådjup: 1,0 - 1,5 cm
•  Förpackning: Säckar med 15 kg

Specifi kationer
•  Utsädesmängd: 35 kg/ha
•  Sådjup: 0,5 - 1,0 cm
•  Förpackning: Säckar med 15 kg

 Ensilage       Bete        Permanent       Årlig

 Ensilage        Bete        Permanent       Årlig

 Ensilage       Bete       Permanent       Årlig

www.barenbrug.biz/greenspirit_nutrifi bre

www.barenbrug.biz/greenspirit-kombi

www.barenbrug.biz/prota_plus

GreenSpirit•NutriFibre
För produktion av det bästa ensilagegräset

GreenSpirit•Kombi
Motståndskraftig allround-blandning

GreenSpirit•ProtaPlus
För kortsiktig proteinproduktion

•  Högavkastande blandning med mycket energi och protein 
för mer mjölk

•  Djupgående rötter för utmärkt tålighet mot torka
•  Eff ektiv användning av jordens näringsämnen
•  Rik på eff ektivt fi ber för hälsosam boskap

•  Tidig tillväxt på våren och snabb återväxt efter skörd
•  Stryktålig, tål översvämningar och stränga vintrar
•  En smakrik och hälsosam sortblandning
•  Hög motståndskraft mot kronrost

•  20% högre torrsubstans per hektar än italienskt rajgräs
•  Snabb produktion
•  Högt fodervärde
•  En ettårig sortblandning för enstaka skördar   
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Specifi kationer
•  Utsädesmängd: 80 kg/ha (bete); 50 kg/ha (ensilage)
•  Sådjup: 1,0 - 1,5 cm
•  Förpackning: Säckar med 15 kg

Specifi kationer
•  Utsädesmängd: 50 - 60 kg/ha
•  Sådjup: 1,0 - 1,5 cm
•  Förpackning: Säckar med 15 kg

 Ensilage        Bete        Permanent        Intensiv användning av hästpaddock

 Ensilage       Bete        Permanent       Intensiv användning av hästpaddock

www.barenbrug.biz/horsemaster

www.barenbrug.biz/horsemaster-hay

Horse Master
Optimal hälsa för din häst

Horse Master Hay
Särskilt framtagen för produktion av hö och ensilage

• Det mest hälsosamma betet för din häst
• Förebygger fång och korsförlamning
• Förebygger sandkolik
• Eff ektiva fi brer i gräset till din häst

•  Mer pålitligt och säkrare än naturligt hö
•  Det hälsosammaste gräset för hästar: låg fruktannivå, mycket fi brer
•  Upprättstående grässorter, enkla att torka
•  Ger god avkastning både under torra och våta förhållanden

GreenSpirit-blandningar Hästhage och bete

Alla hästägare vill ha det bästa för sin häst. Detta inkluderar en hage där hästen kan springa runt på 

ett säkert sätt, samtidigt som den har grässorter som är hälsosamma för hästen. Tyvärr så betar många 

hästar på beten med gräs för boskap, eller i hagar med många kala fl äckar, med alla negativa 

konsekvenser som detta medför.

Innovativt

De fl esta gräsfröblandningar är traditionellt avsedda för nötkreatur. Men kor har helt andra krav vad gäller 
gräs än hästar. Gräs som är avsett för mjölkor innehåller mycket energi och stora mängder socker. Detta är 
ohälsosamt för hästar som istället kräver foder med ett högeff ektivt fi berinnehåll. Horse Master är en 
innovativ gräsfröblandning som producerar foder med ett balanserat näringsintag för hästar. De 
grässorter som ingår i Horse Master är dessutom mycket motståndskraftiga vilket ger en gräsvall som tål 
att hästen springer runt i hagen.
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