Golfbaner
Barenbrug har udviklet græsfrø specielt til
golfbaner i mere end halvtreds år. Det har
resulteret i højtudviklede, globalt
banebrydende blandinger til golfbaner.
Barenbrug arbejder tæt sammen med
greenkeepere og golfbanearkitekter med
henblik på udvikling af nye produkter, der
opfylder de seneste praktiske krav.

Bar Fescue Plus
Det mest bæredygtige græs til golfbaner
•Tåler tæt klipning, ned til 5 mm.
•Grøn året rundt.
•Kræver mindre gødning.
•Fortræffelig tørketolerance.
•Kræver mindre vand.
•Kræver færre klipninger.
•Højere sygdomsresistens.
•Green Earth-mærket - for bæredygtig
vedligeholdelse

Green
Tee
Fairway
Rough

Egenskaber
Klippehøjder fra
Modstå meget korte klip
Højere sygdomsresistens
Et tættere græstæppe
Hurtig etablering
Selvreparerende

Green Earth-mærket - for bæredygtig vedligeholdelse
Hos Barenbrug vil vi ikke kun være banebrydende inden for forbedring af græssorter. Vi vil også
med vores innovative produkter bidrage til en grøn klode, hvor fremtidens generationer også har
mulighed for at dyrke idræt og andre former for aktiviteter. For at realisere dette mål har vi introduceret
Green Earth-kvalitetsmærket. Det er et kvalitetsmærke, der hjælper forvaltere af grønne områder med at
anvende og vedligeholde deres græs på en mere bæredygtig måde gennem et reduceret vandforbrug,
brug af færre gødningsstoffer og pesticider samt færre klipninger.

Læs mere om GreenEarth på www.barenbrug.dk/greenearth

Specifikationer
Etableringshastighed:
Gødningsbehov:
Væksthastighed:
Udsædsmængde:
Klippehøjde:

langsom
meget lavt
normal
25 - 30 g/m²
fra 5 mm
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Højere slidstyrke om sommeren
Højere slidstyrke om vinteren
Grøn året rundt
Kræver mindre vanding
Kræver mindre gødning
Kræver færre klipninger
Kræver færre plantebeskyttelsesmidler

Golfbaner

Sækkestørrelse:
Sådybde:

15 kg
0,5 - 1,0 cm

Barenbrug har udviklet græsfrø specielt til
golfbaner i mere end halvtreds år. Det har
resulteret i højtudviklede, globalt
banebrydende blandinger til golfbaner.
Barenbrug arbejder tæt sammen med
greenkeepere og golfbanearkitekter med
henblik på udvikling af nye produkter, der
opfylder de seneste praktiske krav.

Sammensætning
30% Bakkes svingel
40% Rødsvingel med korte udløbere
30% Rødsvingel uden udløbere
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