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Beste melkveehouder 
Stelt u zich eens voor. Een prachtige groene weide met gras dat 

gezond en smakelijk is voor uw melkvee. Een weide, die u 

bovendien kunt maaien als de opbrengst en kwaliteit op z’n best 

zijn. Welke melkveehouder droomt hier nu niet van? Uw dromen en 

wensen zijn een inspiratiebron voor Barenbrug. De grasspecialisten 

van Barenbrug begrijpen namelijk hoe belangrijk goed ruwvoer 

voor u is. 

Uw passie voor het melkveebedrijf en liefde voor het 

melkvee vormen de basis voor het Milkway-

assortiment. Een reeks graszaadmengels die passen 

bij de wensen van de melkveehouder van nu en 

doen wat ze beloven; produceren van massa’s 

gezond gras dat effi ciënt omgaat met mineralen en 

water. Met de Milkway-mengsels haalt u meer melk 

en vlees uit gras.  

Biodiversiteit is het sleutelwoord voor een duurzame 

melkveehouderij. Naast klavermengsels heeft 

Barenbrug dit voorjaar een kruidenmengsel voor 

voedergras. Het kruidenmengsel is uitgebreid 

onderzocht en garandeert een uitstekende 

voederwaarde. Het verbetert de gezondheid van uw 

melkvee en van de bodem. Bovendien stimuleert 

het bijenpopulaties en de aanwezigheid van 

weidevogels. 

Gezond ruwvoer voor melkvee dat past in een 

duurzame veehouderij. Dat is wat Barenbrug iedere 

dag voor ogen houdt. U vindt een overzicht van 

onze grasoplossingen voor de melkveehouderij in 

deze gids.

Het Barenbrugteam
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NutriFibre Gelijktijdige bloei

Een topkuil ‘melkt lekker’ en heeft structuur voor 

een goede penswerking. NutriFibre is een 

technologie, op basis van zachtbladig rietzwenk, 

voor het beste kuilgras. 

De combinatie van positieve eigenschappen maakt 

NutriFibre het beste gras voor een goede kringloop, 

gezonde koeien (structuur), een hoge opbrengst. 

Daarnaast is het gewas opgewassen tegen droogte.

U kent het wel. De geur van vers gemaaid gras. 

Maaiers, hakselaars en opraapwagens vol vers 

gras die af en aan rijden. Niets is geeft een beter 

gevoel dan het sluiten van de kuil aan het einde 

van de dag.

Het aanleggen van een goede graskuil is een fl inke 

inspanning, maar verdient u snel terug. Immers het 

is de basis om uw hoogproductief melkvee te 

voorzien van eiwit en energie. Het resultaat van 

inkuilen hangt grotendeels af van de graskwaliteit. 

Jong bladrijk gras geeft uitstekend ruwvoer, bloei-

stengels verlagen de kwaliteit. Ze worden slecht 

opgenomen en onvoldoende afgebroken in de 

koeienpens. Bovendien daalt de voederwaarde met 

150 VEM zodra de bloeistengel zichtbaar is.

Gegarandeerde kwaliteit door gelijktijdige bloei

De Milkway-mengsels zijn uniek omdat de rassen 

bloeien binnen acht dagen. Hierdoor kunt u in 1 

maaisnede alle opkomende bloeistengels afmaaien 

en oogst het gras als de kwaliteit op zijn best is. U 

herkent deze Milkway-mengels aan het keurmerk 

Gelijktijdige Bloei.

Ontwikkeling van de bloeistengel

Engels raaigras en rietzwenk bloeien onder normale 

omstandigheden een keer per jaar. Onkruidgrassen 

zoals ruwbeemd en straatgras bloeien veel vaker. 

De bloeistengel groeit binnen 20 dagen door de 

holle stengel van het gras omhoog. Na 10 dagen is 

de bloeistengel zichtbaar en daalt de voederwaarde 

met 150 VEM. Na dit moment steekt de grasplant 

alleen nog energie in de zaadvorming. Op de 20-ste 

dag staat de plant volop in bloei en is de voeder-

waarde gezakt met 300 VEM. 
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Zodra de bloeistengel zichtbaar is, daalt de voederwaarde.

Voederwaarde en bloei
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Zachtbladig rietzwenk onderscheid zich 
van Engels raaigras door de diepe en 
intensieve beworteling. Hiermee haalt het 
gewas vocht en voedingstoffen uit de 
bodem en stimuleert het een duurzame 
kringloop.

Zachtbladig rietzwenk onderscheid zich 
van Engels raaigras door de diepe en 
intensieve beworteling. Hiermee haalt het 
gewas vocht en voedingstoffen uit de 
bodem en stimuleert het een duurzame 
kringloop.

Engels 

raaigras

Optimale oogstmoment Milkway-mengsels

KringloopGras

NutriFibre benut alle mineralen in 

de bodem voor gewasgroei 

waardoor uitspoeling naar het 

grondwater zo goed als nihil is. 

OpbrengstGras

NutriFibre produceert 30% meer 

droge stof en eiwit dan Engels 

raaigras. Met goed management 

blijft een NutriFibre-perceel zeker 

10 jaar productief.

StructuurGras

NutriFibre heeft structuurrijk 

blad voor een goede herkauw 

activiteit. Dit bevordert een 

goede penswerking  waardoor 

de gezondheid toeneemt.

DroogteGras

NutriFibre heeft lange en inten-

sieve wortels. Hiermee haalt het 

gewas vocht diep uit de bodem, 

waardoor het langer doorgroeit 

in droge periodes.

Tijdens het optimale maaimoment zijn de bloeistengels van het eerst bloeiende ras nog niet zichtbaar (tiende dag), 
terwijl de bloeistengels van het laatst bloeiende ras voldoende ontwikkeld zijn om af te maaien. U oogst hierdoor zowel 
in de tweede snede als in de overige snedes uitsluitend blad dat resulteert in de hoogste kwaliteit ruwvoer.

Mei Juni

Smakelijk

TopSilo

Doorzaai
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Meer melk en vlees uit gras

U hebt een druk bestaan. Een melkveebedrijf 

vraagt iedere dag uw aandacht en daarnaast wilt 

u ook tijd overhouden om te genieten van uw 

gezin en sociale leven. Een netwerk met goede 

kennispartners om u heen helpt u bij het nemen 

van belangrijke beslissingen en bespaart u veel 

tijd.

Daarom leidt Barenbrug haar dealers op tot Milkway 

GrasSpecialisten. De Milkway GrasSpecialsiten 

adviseren over het optimaliseren van de eiwit-

productie op uw bedrijf. Daarnaast maken de 

Milkway-graszaadmengsels waar wat wij aan u 

beloven; eenvoudig graslandmanagement en een 

uitstekende productie smakelijk ruwvoer waarmee u 

uw koeien gezond houdt. Met de Milkway-mengsels 

haalt u meer melk en vlees uit gras.

Eenvoudig graslandmanagement

De eerste snede oogsten op het moment dat de 

kwaliteit op zijn top is. Of uw koppels koeien laten 

grazen in een weide als de grasplant hier ideaal voor 

is. Dat kan alleen als alle rassen gelijktijdig bloeien. 

Een aantal Milkway-mengsels hebben het keurmerk 

Gelijktijdige Bloei en onderscheiden zich hiermee 

van alle andere graszaadmengsels. U weet vooraf 

wanneer het gras op zijn top is. Dat maakt het 

graslandmanagement een stuk eenvoudiger.

Ruwvoer voor morgen

Veranderingen in klimaat of wetgeving zijn aan-

leidingen om producten aan te passen. Neem als 

voorbeeld de droge zomer van 2018 of de wet-

geving rond de teelt van eiwit. De kwekers van 

Barenbrug denken jaren vooruit zodat u altijd 

ruwvoer kunt telen dat past bij vandaag.

Maatschappelijk verantwoord boeren

De consument kijkt tegenwoordig mee over de 

schouder van de melkveehouder. Thema’s zoals 

beweiding en biodiversiteit staan op dit moment 

volop in de belangstelling van de publieke opinie. 

Het nieuwe kruidenmengel voor voedergras en de 

Milkway beweidingsmengsels passen uitstekend in 

deze trend. 

Duurzaam ondernemen

Een goede kringloop is de basis voor duurzaam 

ondernemen. Belangrijk hierbij is de opname van  

mineralen en vocht uit de bodem door de het gewas. 

Grasplanten met diepe wortels zijn hiervoor het 

meest geschikt. Daarnaast is klaver een natuurlijke 

leverancier van stikstof en onmisbaar voor iedere 

melkveehouder die duurzaam wil ondernemen.  

Beloofd is beloofd

Milkway staat voor de hoogste kwaliteit. De mengels 

zijn samengesteld met de beste rassen van de 

Rassenlijst. Bovendien test Barenbrug alle rassen in 

mengselproeven om de samenwerking tussen de 

rassen te beoordelen. Alleen samenstellingen die 

het beste scoren op voederwaarde, standvastigheid 

en opbrengst komen in aanmerking voor het 

Milkway-assortiment. Zo weten wij zeker dat Milkway 

doet wat wij aan u beloven.
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Blijvend grasland

Of u uw grasland uitsluitend maait of ook gebruikt 

om u koeien te beweiden, blijvend grasland is voor 

iedere bedrijfsvoering de basis voor goed ruwvoer. 

De kwaliteit van blijvend grasland is afhankelijk van 

de constante samenstelling van het grassenbestand 

over meerdere jaren. Milkway-graszaadmengsels 

voor blijvend grasland hebben zich ruimschoots in 

de praktijk bewezen en worden door vele 

veehouders met volle tevredenheid geteeld.

Tijdelijk grasland

Het aanvullen van een krappe ruwvoerpositie is een 

van de redenen om te kiezen voor tijdelijk grasland. 

Tevens wordt tijdelijk grasland veelvuldig ingezet in 

rotatieteelt met de mais of andere akkerbouw-

gewassen. Tijdelijk grasland verbetert de 

bodemvruchtbaarheid van de bodem en dit komt 

altijd ten goede aan het hoofdgewas. 

De Tornado-graszaadmengels zijn ontwikkeld voor 

tijdelijk grasland en leveren een hoge gewas-

opbrengst en een positieve bijdrage aan de bodem.

Klaver

Is de toegestane stikstofgift te laag voor een 

maximale eiwitproductie? Dan is klaver de oplossing. 

Klaver bindt stikstof uit de lucht en geeft dit af aan 

de grasplant. Deze gratis stikstof is een goede 

compensatie voor de gelimiteerde stikstofgift. 

Bijkomend voordeel van klaver is de biodiversiteit. 

Klavermengsels zijn uitstekend te combineren met 

de verschillende Milkway-mengsels.

Grasland 
De eerste grassnede, een hoogtepunt in het voorjaar waar 

veehouders hals reikend naar uitkijken. En dat is ook niet vreemd, 

de eerste grassnede is een belangrijke basis voor het 

ruwvoerrantsoen. Het is ook het moment dat goed grasland-

management rijkelijk beloond wordt. Immers een jonge of goed 

onderhouden weide levert beter ruwvoer dan oud grasland. 

Regelmatig uw weides controleren en indien nodig herstellen of 

vervangen werpt zijn vruchten af. 
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Samenstelling*
Dromara Engels raaigras tetraploïd 30%

Barfl ip Engels raaigras diploïd 25%

Briant Engels raaigras tetraploïd 30%

Barfl eo Timothee 15%

Samenstelling*
Dromara Engels raaigras tetraploïd 45%

Melonora Engels raaigras diploïd 25%

Briant Engels raaigras tetraploïd 15%

Barfl eo Timothee 15%

Samenstelling*
Barcampo Engels raaigras tetraploïd 35%

Melonora Engels raaigras diploïd 35%

Barfl eo Timothee 15%

Barvital Beemdlangbloem 15%

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 40 - 50 kg per ha
• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai: 25 - 35 kg per ha
• Zaaien vanaf bodemtemperatuur van 5ºC
• Bloeit van 30 mei tot 4 juni
• Verpakking: 15 kg

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 45 - 55 kg per ha
• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai: 25 - 35 kg per ha
• Zaaien van februari - november
• Geschikt voor inzaai en doorzaai
• Bloeit van 30 mei tot 4 juni
• Verpakking 15 kg

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 45 - 55 kg per ha
• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai: 35 kg per ha
• Zaaien van februari - oktober
• Verpakking: 15 kg

 Maaien        Beweiden        Tijdelijk        Blijvend       

 Maaien        Beweiden        Tijdelijk        Blijvend       

 Maaien        Beweiden        Tijdelijk        Blijvend       

www.barenbrug.be/doorzaai

www.barenbrug.be/smakelijk

www.barenbrug.be/meers

Doorzaai
Doorzaaien en inzaaien bij lage bodemtemperaturen

Smakelijk
Hoogste opname

Meers 
Voor koude en natte gronden met weinig draagkracht

• Kiemt bij lage bodemtemperatuur.
• Extreem snelle opkomst.
• Geschikt voor het herstellen van grasland.
• Zaaien vroeg in het voorjaar of laat in het najaar.

• Het hele jaar smakelijk gras.
• Uitstekende opname door melkvee.
• Flexibel inzetbaar voor maaien en beweiden.
• Hoge kroonroestresistentie.

• Extra draagkracht door vroege voorjaarsgroei.
• Uitgebalanceerd rantsoen met structuur.
• Evenwichtige verteerbaarheid.
• Makkelijk in te kuilen door een korte veldperiode.

Samenstelling*
Barolex Rietzwenk - zachtbladig 45%

Barelite Rietzwenk - zachtbladig 40%

Barfl eo Timothee 15%

Samenstelling*
Dromara Engels raaigras tetraploïd 50%

Melonora Engels raaigras diploïd 30%

Briant Engels raaigras tetraploïd 20%

Samenstelling*
Barfamos Engels raaigras tetraploïd 50%

Melonora Engels raaigras diploïd 25%

Melspring Engels raaigras diploïd 25%

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 50 - 60 kg per ha
• Zaaien van februari - 15 september
• Ongeschikt voor doorzaaien met Engels raaigras
• Niet mengen met Engels raaigras
• Verpakking: 15 kg

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 45 - 55 kg per ha
• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai: 25 - 35 kg per ha
• Zaaien van februari - november
• Bloeit van 30 mei tot 4 juni
• Verpakking: 15 kg

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 45 - 55 kg per ha
• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai: 35 kg per ha
• Zaaien van februari - oktober
• Verpakking: 15 kg

 Maaien        Beweiden        Tijdelijk        Blijvend       

 Maaien        Beweiden        Tijdelijk        Blijvend       

 Maaien        Beweiden        Tijdelijk        Blijvend       

www.barenbrug.be/milkway-nutrifi bre

www.barenbrug.be/topsilo

www.barenbrug.be/beweiden

NutriFibre
4 x maal beter. Voor de productie van het beste kuilvoer

TopSilo
Kuilgras met de hoogste voederwaarde

Beweiden
Maximale beweiding tijdens het hele seizoen

• Structuurrijk voor goede penswerking.
• Effi ciënt met mineralen en water.
• Hoogste gewas- en eiwitopbrengst per ha.
• Resistent tegen droge en natte periodes.

• Hoogste eiwitopbrengst per kg droge stof.
• Behoudt kwaliteit in najaar.
• Conserveert uitstekend door hoog suikergehalte.
• Goede standvastigheid voorkomt onkruiden.

• Bestand tegen zware betreding.
• Geschikt voor meer uren weidegang.
• Past in weidesysteem door regelmatige gewasgroei.
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Samenstelling*
Alice Witte klaver 100%

Samenstelling*
Barmultra II  Italiaans raaigras tetraploïd 60%

Kardinal Inkarnaat Klaver 30%

Lightning Perzische Klaver 10%

Samenstelling*
Bar Protin is een combinatie van semi-bladloze

erwten met een graszaadmengsel.

Graszaadmengsel: alle Milkway mengsels en 

Tornado 3

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  4 - 5 kg per ha 
• Zaaien van: februari - september
•  Te combineren met de volgende Milkway-mengsels:

Smakelijk, TopSilo en Beweiden
• Verpakking 10 kg

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai: 35 kg per ha
• Zaaien van: april - augustus
• Zaaidiepte: 0,5 - 1 cm (fi jn zaaibed)
• Verpakking 15 kg

Specifi caties
•  Zaaizaadhoeveelheid inzaai: silage-erwten 160 kg per ha + 

graszaadmengsel 45 kg per ha
• Inzaaien vanaf half maart tot half april

 Maaien        Beweiden        Tijdelijk        Blijvend       

 Maaien        Beweiden         Tijdelijk        Blijvend       

 Maaien        Beweiden         Tijdelijk        Blijvend       

www.barenbrug.be/alice

www.barenbrug.be/prota-plus

www.barenbrug.be/barprotin

Alice
Extra stikstofbinding voor beweidingspercelen

Prota Plus
Grasklaver-mengsel voor eiwitrijk ruwvoer 

Bar Protin
Eiwitteelt van eigen land

• Witte klaver.
• Bindt 150 kilo N uit de lucht.
• Verhoogt eiwitproductie van eigen land.
• Goede opname door melkvee.

• Eenjarige teelt voor hoge eiwit productie.
• Ideale tussenvrucht.
• 20% meer opbrengst dan Italiaans raaigras.
• Verhoogt vitaliteit en weerbaarheid van de bodem.

• Extra opbrengst bij graslandvernieuwing in het voorjaar.
• Eenvoudige teelt.
•  In 4 maanden 7 tot 11 ton droge stof per ha met hoge 

voederwaarde.
• Verbetert de bodemstructuur.

Samenstelling*
Barelli  Italiaans raaigras diploïd 50%

Barmultra II  Italiaans raaigras tetraploïd 30%

Baradil Gekruisd raaigras tetraploïd 20%

Samenstelling*
Barfamos Engels raaigras tetraploïd 40%

Pirol Gekruisd raaigras diploïd 35%

Sabella Gekruisd raaigras diploïd 25%

Samenstelling*
Alice  Witte klaver 30%

Lemmon  Rode klaver 35%

Spurt  Rode klaver 35%

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  45 - 55 kg per ha 
• Zaaien van: februari - november 
• Verpakking 25 kg

Specifi caties
• Zaaizaadhoeveelheid inzaai:  45 - 55 kg per ha 
• Zaaizaadhoeveelheid doorzaai:  25 - 30 kg per ha 
• Zaaien van februari - november 
• Verpakking 25 kg 

Specifi caties
• Zaaizaaidhoeveelheid afhankelijk van het graszaadmengsel  
• Snelle vestiging
•  Te combineren met de volgende Milkwaymengsels: 

NutriFibre, TopSilo, Tornado 2 en Tornado 3 
• Zaaien van: februari - september
• Verpakking 10 kg

 Maaien        Beweiden         Tijdelijk        Blijvend       

 Maaien        Beweiden        Tijdelijk        Blijvend       

 Maaien        Beweiden         Tijdelijk        Blijvend       

www.barenbrug.be/tornado2

www.barenbrug.be/tornado3

www.barenbrug.be/duet 

Tornado 2
Massale grasopbrengst en verbetering bodemstructuur

Tornado 3
Hoogste opname en enorme grasopbrengst 

Duet
Extra stikstofbinding voor maaipercelen

• Geschikt voor inzaai laat in het najaar.
• Ideaal voor vruchtwisseling.
• Verhoogt het organische stofgehalte van de bodem.
• Te combineren met het klavermengsel Duet (8-10 kg/ha).
• 2 tot 3-jarige teelt zeer productief gras.

• Topopbrengst in een korte periode.
• Behoud van voederwaarde bij later maaien.
• Te combineren met het klavermengsel Duet (8-10 kg/ha).
• 2 tot 4-jarige teelt zeer productief gras.

• Rode en witte klaver.
• Bindt 350 kilo N uit de lucht.
• Verhoogt eiwitproductie van eigen land.
• Goede opname door melkvee.
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Verhoog de gezond van uw melkvee 

Wilt u de gezondheid van uw melkvee eenvoudig 

verhogen dan is het nieuwe inkuilmiddel Bonsilage 

Fit gras de oplossing. Het proces van omzetting van 

suiker naar zuren (energie) voor de productie van 

melk, dat normaal in de koeienpens plaatst vindt, 

gebeurd door Bonsilage Fit gras al tijdens de 

conservering in de kuil. Met dit ruwvoer ontlast u de 

koeienpens waardoor de pens pH stabiel blijft en de 

penswerking gezond. Uw koeien zullen meer voer 

opnemen door de snelle afbraak van celwanden.

Het unieke van Bonsilage Fit gras is dat het inkuil-

middel tijdens de conservering propyleenglycol 

aanmaakt. Deze stof stimuleert een gezonde 

werking van alle organen. Koeien voelen zich fi tter, 

hebben aantoonbaar minder klachten zoals slepen-

de melkziekte en pensverzuring. En het eindelijke 

resultaat, dat ziet u terug in de melktank.  

Inkuilmiddelen 
Alle inspanningen die je levert voor het aanleggen van een topkuil 

verdienen een inkuilmiddel. Met een inkuilmiddel haal je het 

allerbeste uit je kuil. De gedachte dat inkuilmiddelen alleen 

effectief zijn bij slecht gras of tijdens slechte weersomstandigheden 

zijn niet meer van deze tijd. 

Voor melkveehouders die kiezen voor de gezondheid van hun 

koeien is er nu Bonsilage Fit gras. Dit unieke inkuilmiddel heeft een 

gezondheidsstimulerend effect waardoor koeien minder 

gezondheidsproblemen hebben zoals slepende melkziekte en 

pensverzuring. 

Link video: www.barenbrug.be/gras-inkuilen
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Specifi caties
•  Vloeibaar toevoegmiddel. 
•  Dosering: afhankelijk van product; 1,5 - 2,5 liter per ton gewas (zie website)
•  Verpakking: can 20 kg

 Graskuilen     Maiskuilen     CCM     GPS     Bierbostel     Bietenpulp www.barenbrug.be/silostar

Silostar Liquid HD 
Hoogste garantie op geslaagde kuil

• Graskuil direct te openen.
• Curatieve werking.
• Niet agressief.
• Getest in de praktijk.

Specifi caties
• In granulaat en in wateroplosbaar poeder 
• Dosering: granulaat per 0,5 kg per ton gras 
• Dosering: 1 gram/ton gras opgelost in water 
• Ook geschikt voor de biologische landbouw 
• Werkt optimaal in kuilen met een droge stof van 28 tot 45% 
•  Verpakking: granulaat 20 kg, vloeibaar 50 gram

Specifi caties
•  In wateroplosbaar poeder 
•  Dosering: 2 gram per ton gras opgelost in water 
•  Ook geschikt voor de biologische landbouw
•  Voor kuilen met een droge stof van 28 tot 38% 
•  Verpakking: vloeibaar 100 gram

Specifi caties
• In granulaat en in wateroplosbaar poeder
•  Dosering: granulaat 0,5 kg per ton gras
•  Dosering: 2 gram per ton gras opgelost in water 
•  Ook geschikt voor de biologische landbouw
•  Voor kuilen met een droge stof van 28 tot 50% 
•   Verpakking: granulaat 20 kg, vloeibaar 100 gram

 Graskuilen        Maiskuilen                      

 Graskuilen        Maiskuilen             

 Graskuilen        Maiskuilen             

www.barenbrug.be/bonsilage-plus

www.barenbrug.be/bonsilage-speed-gras

www.barenbrug.be/bonsilage-fi t-gras

Bonsilage Plus
Reduceert inkuilverlies van 20% naar 4%.

Bonsilage Speed gras
Voeren twee weken na inkuilen

Bonsilage Fit gras
Gezondere melkkoeien met hoogste levensproductie

• Minimaliseert broei- en schimmelvorming.
• Meer VEM en eiwit uit graskuil.
• Effectief in natte, optimum en droge kuilen.
• 1,6 liter melk per koe per dag meer.

• Zeer snelle broeiremming en conservering na inkuilen.
• Snelle doding van schimmels en gisten.
• Bevat unieke bacteriestam lactobactilus diolivorans.
• Meer voerfl exibiliteit door kuil die snel stabiel is.

• Maximale omzetting melkzuur in propyleenglycol.
•  Meer opneembare energie door verbeterde 

penswerking.
• Geschikt voor de biologische landbouw.
• Goedgekeurde bacteriestammen door European Food Autority.
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Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. Voor 
het vergelijken van opbrengstcijfers in de tabellen geldt: een vergelijking binnen een kolom is zuiverder dan een vergelijking tussen de kolommen 
van de tabellen 1 en 2. Als van wintervastheid geen gegevens bekend zijn, wordt een streepje vermeld.

Engels raaigras laat doorschietend Engels raaigras middentijds doorschietend
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Diploïde rassen

Barhoney 7-6 8,2 7,2 8,2 97 104 101 103

Melonora 4-6 8,5 7,0 8,3 98 101 101 100

Mahony 5-6 8,1 6,8 8,1 95 103 101 102

Barnewton 4-6 8,4 7,6 7,8 96 104 100 102

Tottenham 4-6 8,4 7,2 8,1 95 100 100 101

Manchester 3-6 8,2 7,4 8,4 97 102 100 100

Maiko 2-6 8,3 7,4 7,9 96 104 100 101

Bovini 3-6 8,3 7,1 7,7 102 94 101 99

Barimero 4-6 8,4 7,3 7,5 100 103 99 101

Thomas 5-6 8,4 7,0 7,6 103 90 98 99

Rossera 2-6 8,0 6,8 7,8 97 103 99 100

Humbi 1 3-6 8,2 7,4 8,1 95 94 96 100

Bartombo 9-6 8,3 7,2 7,4 97 102 100 99

Candore 2-6 8,4 7,2 8,0 95 94 98 97

Romark 1-6 8,0 7,0 7,3 98 96 98 99

Melluck 3-6 8,5 6,9 7,1 97 95 96 98

Zenital 2-6 8,2 7,0 7,9 98 97 96 95

Nieuwe rassen 2017 - 2018

Rossimonte 8-6 8,3 6,8 7,9 98 109 103 102

Barbitol 3-6 8,2 6,9 8,2 100 100 100 101

Nieuwe rassen 2019

Barspring 4-6 7,9 7,3 8,0 95 110 100 104

100 = ton ds/ha     4,0 2,6 14,0

Tetraploïde rassen

Melbolt 3-6 8,0 7,1 8,6 101 101 101 102

Dromara 2-6 8,2 7,6 8,9 104 98 102 99

Rivaldo 2-6 8,2 7,6 8,5 99 103 99 99

Meracoli 3-6 8,2 7,1 8,1 102 98 102 98

Alcander 2-6 8,1 7,5 8,7 103 95 99 97

Barpasto 2-6 8,1 7,9 7,9 102 101 100 98

Estrada 4-6 8,1 7,3 8,4 98 102 98 98

Meltador 5-6 7,7 7,5 8,0 106 95 100 97

Polim 1-6 7,6 7,5 8,1 105 92 98 96

Nieuwe rassen 2017 - 2018

Melkana 3-6 8,2 7,4 8,7 104 104 101 101

Thegn 2-6 7,9 7,9 8,7 106 105 103 104

Barganza 2-6 7,8 8,0 8,6 104 103 101 104

Nieuwe rassen 2019

Mercule 1-6 8,4 7,9 8,9 104 99 105 102

Salvina 1-6 8,1 7,7 8,8 108 97 104 99

Mellara 4-6 8,4 7,6 8,4 100 105 101 100

100 = ton ds/ha     4,0 2,6 14,0

Diploïde rassen

Sputnik 28-5 8,1 6,6 8,4 103 100 103 107

Arelio 23-5 8,3 7,4 7,6 104 100 102 105

Melspring 25-5 8,4 6,9 8,3 103 88 101 100

Armando 29-5 8,4 7,5 8,0 93 107 100 101

Abosan 1 29-5 8,2 6,8 8,1 95 98 99 100

Arsenal 22-5 8,2 7,1 7,6 104 90 100 100

Kiani 31-5 8,3 7,4 8,3 96 100 95 100

Massimo 24-5 8,2 6,6 7,9 96 102 99 98

Trenio 22-5 8,4 6,9 7,9 96 100 98 99

Kaiman 30-5 7,9 7,1 7,8 95 107 100 99

Toronto 22-5 8,2 6,8 7,2 104 87 96 100

Option 25-5 8,2 7,0 7,9 96 93 95 98

Chicago 23-5 8,6 6,9 7,4 96 95 98 96

Domiatti 1 29-5 7,9 6,5 8,0 97 89 97 96

Nieuwe rassen 2019

Armetto 22-5 8,1 7,6 8,5 103 96 100

Maqui 26-5 8,2 7,3 8,4 99 97 98

100 = ton ds/ha     4,5 2,3 14,4

Tetraploïde rassen

Diwan 27-5 7,9 7,6 8,7 105 96 101 101

Binario 22-5 8,0 7,7 8,7 103 91 100 100

Barfamos 28-5 8,1 7,7 8,6 96 109 100 99

Barcampo 28-5 8,0 7,8 8,9 98 99 99 98

Trivos 27-5 7,7 7,4 8,6 101 100 101 98

Maurizio 22-5 8,1 7,7 8,4 104 96 99 98

Hurricane 29-5 8,0 7,2 8,6 97 103 98 98

Activa 21-5 7,9 7,5 8,5 103 88 97 96

Melverde 24-5 8,1 7,1 8,5 95 98 99 96

Nieuwe rassen 2017 - 2018

Briant 30-5 7,9 7,5 9,0 99 105 101 101

Vifelt 24-5 8,0 7,6 8,7 99 96 98 100

Barojet 27-5 8,1 7,6 8,7 100 109 106 100

Magena 31-5 8,3 8,1 8,6 96 115 101 103

Velonit 24-5 7,9 7,8 8,8 106 96 100 101

AberGain 28-5 7,8 6,9 8,5 107 105 104 99

Nieuwe rassen 2019

Melforce 28-5 8,3 7,9 9,0 104 104 106

Explosion 23-5 8,1 7,3 8,8 112 89 104

Weldone 29-5 8,2 7,7 8,8 96 112 104

Brentford 30-5 8,2 8,1 8,8 92 114 101

Baramundi 29-5 8,1 7,7 8,7 97 111 100

Barmigo 31-5 7,9 7,8 8,7 97 98 102

Boudica 27-5 7,7 7,7 8,6 103 95 105

100 = ton ds/ha     4,5 2,3 14,4



Green Earth

Barenbrug vindt het belangrijk dat melkveehouders 
verantwoord en duurzaam kunnen ondernemen. 
Daarom heeft een aantal Barenbrugproducten het 
Green Earth-label. Producten met dit label voldoen 
aan een of een combinatie van onderstaande criteria.

• Verantwoord gebruik van mineralen en water
• Verbeterd welzijn van dieren
• Verhoogde biodiversiteit
• Verminderde CO2 uitstoot
• Gezonder bodemleven

Barenbrug Belgium NV/SA  T 03 219 19 47  E sales@barenbrug.be  W www.barenbrug.be   

Make Life Beautiful


