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.

Fescue Overseeding - EoL
Holdbart koncept til ny- og eftersåning af
tees og fairways!
•Yellow Jacket Water Manager inside!
•Stærk blanding til tees og fairways.
•Tæt og fint græstæppe.
•Kræver mindre vand.
•Kræver mindre gødning.
•Kræver mindre klipning.

Green
Tee
Fairway
Rough

Egenskaber
Klippehøjder fra
Modstå meget korte klip
Højere sygdomsresistens
Et tættere græstæppe
Hurtig etablering
Selvreparerende
Højere slidstyrke om sommeren
Højere slidstyrke om vinteren
Grøn året rundt
Kræver mindre vanding
Kræver mindre gødning

Yellow Jacket Water Manager inside!

Kræver færre klipninger
Kræver færre plantebeskyttelsesmidler
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Det er verdens første frøforbedringsteknologi, som sikrer en god fugtbalance og dermed en optimal
spiring og etablering. Yellow Jacket Water Manager er udviklet af Aquatrols i samarbejde med
Barenbrug. Ved vanding flyder frøbehandlingsmidlet ud i jorden, hvor det hæfter sig til sandkornene.
Herved opstår der en Plant Survival Zone. Denne zone fastholder ikke kun vandet, men regulerer også
fugtbalancen omkring frøet. Hermed optimeres vækstforholdene, så dine græsplanter forbliver
levedygtige og udvikler sig hurtigt.
Læs mere om Yellow Jacket Water Manager på www.barenbrug.dk/yellowjacket-watermanager
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Specifikationer
Etableringshastighed
Gødningsbehov
Væksthastighed
Udlægsmængde
Klippehøjde
Emballage

hurtig
lavt
normal
30 - 40 g/m²
fra 7 mm
15 kg

Sammensætning
40% Rødsvingel - lange udløbere
40% Rødsvingel - uden udløbere
20% Rødsvingel - korte udløbere
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