
Odla ditt eget protein

Vill du försäkra dig om att få den högsta proteinproduktionen
från egen jord? Välj i så fall Vital Eko. Den ekologiska 
gräsfröblandningen som kombinerar högsta skördeutbytet med 
lång livstid. Den testade kombinationen av bästa mjukbladiga 
rörsvingel, vanligt rajgräs och klöver garanterar detta.

• Mycket hög proteinproduktion per ha
• Lång livslängd
• Mycket god djurhälsa
• Klimatbeständig
• Testad blandning nu även i ekologisk odling 
• Med NutriFibre®-teknik

 

Vital Eko 

35 - 38 kg/ha

0,5 – 1 cm

April - September 

EKO

Avsett för:  
Slåtter



Odla hög proteinproduktion per ha
Strävar du efter lågt foderinköp? Då är Vital Eko 
lösningen för dig. Denna blandning med 
NutriFibre®-teknik. producerar det högsta 
proteinutbytet per hektar. Hemligheten ligger i 
den stora andelen Barolex, mjukbladig rörsvingel. 
Den är välkänd för sin enorma proteinproduktion 
och sitt utomordentliga fodervärde.

Försök genomförda av SEGES visar att 
skördeutbytet ökar år efter år. Detta är bevis  
för att grödan är slitstark och robust. Dessutom 
säkerställer klövern i Vital Eko att grödan blir ännu 
mer produktiv och har ett högre proteininnehåll,  
till och med vid lägre kvävetillförsel.

Välj gräsvallar med lång livstid   
När du investerar i Vital Eko får du nytta av 
många års utmärkta gräsvallar. Detta tack vare 
den slitstarka grästorven. Med bra skötsel håller  
en vall med Vital Eko med säkerhet i fem år.

God nötkreaturhälsa
Den hälsosamma och fiberrika blandningen håller 
dina kor friska. Den mjukbladiga rörsvingeln 
stimulerar nämligen idisslingen. Det är nödvändigt 
att upprätthålla en god våmfunktion. Dina kor håller 
sig friska, vilket ger god mjölkproduktion och färre 
veterinärbesök.

Klimatbeständigt
Vital Eko är motståndskraftig mot det föränderliga 
klimatet. Med sitt långa, djupgående rotsystem 
hämtar blandningen fukt djupt nere i jordlagren 
under extrem torka. Detta gör att gräset fortsätter 
växa under längre tid än vanliga gräsvallar.  
Den tidiga tillväxten om våren är också resultatet  
av rörsvingelns långa rötter. Med Vital Eko är du 
garanterad en god första slåtter.

Testat resultat med ekologisk odling 
Vital Eko består av 100 % ekologiska frön. Under 
odling av gräsfröna har sorterna visat att de i stort 
sett inte är mottagliga för sjukdomar såsom rost.

NutriFibre®-teknik
Vital Eko är berikat med NutriFibre-teknik.  
Denna grästeknik, som utvecklats i Barenbrugs 
internationella förädlingsprogram, kombinerar 
mineral- och vatteneffektivitet, hög 
proteinproduktion samt fiber- och energirika blad. 
De flesta av dessa egenskaper är resultatet av  
det stora kraftiga rotsystemet.
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Sammansättning

Vital Eko  

70% NutriFibre - Barolex Mjukbladig rörsvingel

15% Briant Engelskt rajgräs tetraploid

10% Spurt Rödklöver

5% Alice Vitklöver

Kontakta vår officiella återförsäljare för mer 
information och beställning

Bröderna Berner AB, Gullviks  
040-680 68 20  |  info@gullviks.se  |  www.gullviks.se


