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NutriFibre 

• ‘Root to Succes’

• Zachtbladig Rietzwenk

veredeling én doorontwikkeling door Barenbrug

• Inmiddels meerdere rassen  diversiteit in mengsels

• GreenSpirit Structuur

• GreenSpirit Vital

• Hay Master 

• Beef Master

• Nutriherb



NutriFibre  méér dan structuurgras



Augustus 2019: 2 jaar na herinzaai

5

Engels raai                                     Rietzwenk



Rainout beproeving Wolfheze 2020



GreenSpirit Vital

• Vitaal gras voor vitale koeien

• Op basis van de beste zachtbladige rietzwenken voor productie én gezondheid

• 25 % Paolo – 40 % Bardoux – 20 % Barolex – 15 % Barganza

• Op basis van Europees concept

• 85% zachtbladig rietzwenk + 15 % engels raai (LT)

• Engels vs Timothee

• Snelle vestiging

• Hogere zodedichtheid

• Smakelijkheid van Timothee minder relevant geworden

• Kwaliteit steeds belangrijker (+4 %)

• Nieuwe genetica rietzwenk



Waar gaat het mis

• Te laat zaaien in het jaar -> voor 15 September

• Te weinig zaaien of te breed -> 60 kg per ha zaaien met een graszaaimachine

• Te krap bemesten terwijl het 30% opbrengst meer heeft -> klaver is de oplossing

• Te kort of te laat maaien -> > 7 cm met / behoud van voederwaarde

• Te lange veldperiode, product is op stam droger -> als laatste maaien en als eerste inkuilen

• Weiden in rotatie met Engels raai -> of combineren met kruiden

• Oordelen na 1e seizoen -> opbrengst vanaf jaar 2 significant hoger



Optimaal maaimoment Rietzwenk vs Engels Raai

VEM RE DS opbrengst VEM opbrengst RE opbrengst

GS Maaien 953 170 4944 4684 830

GS Structuur 861 163 5532 4828 932

Verhouding 90 96 112 103 112

Snede 1 + 2 bij een gemiddeld maairegime

NB. 2020 was een zeer droog voorjaar (april – mei 25 mm i.p.v. 104) 

maaien voor de bloei:            9 7 2                                                      2e snede engels!?



Bedankt voor je aandacht

Zijn er nog vragen die je wilt stellen?

E-mail: mjvink@barenbrug.nl

Tel: 06-23077741


