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 Intensive RPR®
Golfbaner, der er stærkere end stål og
med et meget tættere græstæppe
•Tættere græstæppe.
•Høj sygdomsresistens.
•Til nysåning og eftersåning
•Selvreparerende
•Højere spilleintensitet
•
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Egenskaber
Klippehøjder fra

Grøn året rundt
Modstå meget korte klip
Højere sygdomsresistens
Et tættere græstæppe
Et tættere græstæppe
Et tæt græstæppe dannes ved hjælp af rødsvingel. Rødsvingel er en meget fin græssort. Når den
kombineres med engrapgræs, dannes der hurtigt et tæt og fint græstæppe.
Høj sygdomsresistens
Bar intensive RPR® består af finbladet almindelig rajgræs, RPR®-teknologi, rødsvingel samt rødsvingel
med korte udløbere. Det er en særdeles robust blanding, som takket være rødsvingel bevarer en høj
sygdomsresistens i det tætte græstæppe.
Til nysåning og eftersåning
Bar Intensive RPR® kan bruges til nysåning allerede i marts måned. Men bl.a. på grund af den
finbladede almindelig rajgræs kan den også bruges til eftersåning, da blandingen gror virkelig hurtigt.
Denne væksthastighed betyder, at der hurtigt dannes et tæt græstæppe.

Hurtig etablering
Selvreparerende
Højere slidstyrke om sommeren
Højere slidstyrke om vinteren

Selvreparerende
Grøn året rundt
Kræver mindre vanding
Kræver mindre gødning
Kræver færre klipninger
Kræver færre plantebeskyttelsesmidler
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Takket være RPR®-blandingen dannes de såkaldte "bestemte udløbere" (determinate stolons). Dette
resulterer i en form for netværk i tørven, som betyder, at græsplanterne er indbyrdes forbundet. Græsset
er dermed ikke så nemt at slå væk, så der opstår kun få skader, og det tætte græstæppe bevares.
Skulle der alligevel opstå skader, er RPR®-teknologien selvreparerende.
Højere spilleintensitet
På grund af udløberne i RPR® dannes et naturligt netværk i tørven. Så i stedet for at danne tuer hænger
hver RPR®-plante sammen med en anden plante og godt fast i jorden, hvilket giver et tæt græstæppe.
Græsset får dermed et bedre hold og er ikke så nemt at slå væk på teestedet eller fairwayen.
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Grøn året rundt
Da RPR®-blandingen kan udsås allerede tidligt på året, er dit tætte græstæppe grønt året rundt. Den
egner sig også fortrinligt til eftersåning, da blandingen gror meget hurtigt i forhold til engrapgræs.
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Specifikationer
Etableringshastighed:
Kvælstofbehov:
Væksthastighed:
Udsædsmængde:
Klippehøjde:
Sækkestørrelse:
Sådybde:

hurtig
normalt
hurtig
20 - 25 g/m²
fra 10 mm
15 kg's sæk
0,5 - 1,0 cm

Sammensætning
25%
25%
25%
25%

Alm. Rajgræs - RPR® Technology
Alm. Rajgræs (finbladet)
Rødsvingel uden udløbere
Rødsvingel med korte udløbere
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