GOLF
W Barenbrug zajmujemy się hodowlą traw
na pola golfowe od ponad pół wieku. Tak
więc mieszanki traw golfowych Barenbrug
są dobrze rozwinięte i podbiły światowy
rynek. Aby mieć pewność, że nasze nowe
produkty są wykorzystywane w najlepszy
możliwy sposób, ściśle współpracujemy z
greenkeeperami i architektami pól
golfowych.

Resilient Blue Golf
Odporność na ekstremalne sytuacje
•Tolerancja okresów stresu.
•Najszybsza regeneracja po okresach stresu.
•Wyjątkowa tolerancja na duże obciążenie.
•Wysoka odporność na choroby.
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Właściwości
Toleruje niskie koszenie
Wyższa odporność na choroby
Wymaga mniej nawadniania
Potrzebuje mniej nawozów
Przygotuj się na ekstremalną pogodę! Klimat zmienia się na całym świecie. Ekstremalne zjawiska
pogodowe stają się normą. Coraz częściej mamy do czynienia z ulewami, falami upałów i bardzo
suchymi okresami letnimi. Jako specjalista od trawy coraz częściej zmagasz się z presją. Czy muszę
nawadniać? Jak często? Czy użyty przeze mnie nawóz został wypłukany? Czy mogę kosić trawę, gdy
jest tak mokro? Nie ma powodów do stresu! Istnieje nowa technologia, która poradzi sobie z
ekstremalnymi warunkami: Resilient Blue®! Przetrwa nawet okresy ekstremalnego stresu i zregeneruje
się po nich!
Tolerancja okresów stresu
Długie okresy suszy i upałów, choroby i długie okresy z niskim poziomem substancji odżywczych to
czynniki, które mogą okazać się zabójcze dla darni, a Ciebie przyprawić o ból głowy! W
przeciwieństwie do zwyczajnej wiechliny łąkowej, trawa Resilient Blue® zachowuje „zimną krew” w
takich warunkach i dobrze radzi sobie z wieloma czynnikami stresu. Regenerując się we właściwym
czasie, Resilient Blue® potrafi się obronić, co pozwala uzyskać optymalne pokrycie trawą. Właśnie
dlatego mieszanka Resilient Blue® jest tak wyjątkowa!

Wymaga mniej koszenia
Dobrze spisuje się latem
Dobrze spisuje się zimą
Szybkie zazielenienie
Zdolność samoregeneracji
Wyższa gęstość murawy
Wyższa tolerancja na sól
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Źródło: Instytut Landlab, Włochy, 2017 r.
Najszybsza regeneracja po okresach stresu
Jeśli Twoja darń jest poddawana dużemu stresowi związanemu z suszą i upałami, dobrze jest
wiedzieć, że mieszanka Resilient Blue® potrafi wrócić do dobrej kondycji po takim trudnym okresie.
Resilient Blue® wykazuje ponadprzeciętną tolerancję na stres i znacznie szybciej regeneruje się po
ekstremalnych warunkach.
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Źródło: Instytut Landlab, Włochy, wrzesień–październik 2017 r.
Wyjątkowa tolerancja na duże obciążenie
Resilient Blue® wykorzystuje naszą wyjątkowo odporną technologię RPR®. W przeciwieństwie do
zwykłej życicy trwałej, RPR®, czyli samoregenerująca się życica trwała, tworzy sieć rozłogów, dzięki
której niezwykle szybko regeneruje się z wszelkich uszkodzeń. Zwykła życica trwała nie wykazuje
takich właściwości. Zdolność do tworzenia rozłogów sprawia, że RPR® bardzo dobrze się regeneruje.
Ponadto RPR® bardzo szybko kiełkuje i umacnia się. Technologie RPR® i Resilient Blue® wzajemnie się
uzupełniają i wzmacniają. To wyjątkowo silne i odporne połączenie!
Wysoka odporność na choroby
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Zdolność samoregeneracji
Wyższa gęstość murawy
Wyższa tolerancja na sól

Ekstremalne warunki pogodowe często prowadzą do stresu i wysokiego poziomu obciążenia
chorobami. Odporność mieszanki Resilient Blue® sprawia, że darń jest mniej podatna na ataki
grzybów i pozostaje nie tylko bardziej zielona, ale też zdrowsza. To oznacza, że można
eksploatować murawę bez przerwy. W ten sposób można zaoszczędzić na utrzymaniu, naprawie
uszkodzeń i pestycydach.
Resilient Blue® Golf doskonale sprawdzi się również przy pierwszym siewie, tworząc zrównoważoną,
gęstą i odporną darń. Technologia Resilient Blue® sprawdzi się wszędzie tam, gdzie trawa narażona
jest na trudne warunki! Produkt Resilient Blue® Golf jest mieszanką, przy której można stosować mniej
nawozów i zabiegów niż w przypadku standardowych mieszanek do tego zastosowania. Resilient
Blue® Golf to inwestycja w zrównoważone, trwałe rozwiązanie!
Data przydatności mieszanek nasion traw
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2012r. Poz.1512- Ustawa o nasiennictwie, termin
przydatności mieszanek nasion traw wynosi 3 lata od daty pakowania, jednak w trzecim roku, w
terminie do 30 czerwca
czerwca. Po tym okresie mieszanka nasion traw nie nadaje się do sprzedaży.
Data pakowania- "Date of closing", znajduje sie na każdym opakowaniu, na zielonej etykiecie, która
wydawana jest do każdego opakowania przez Holenderską Inspekcję Nasienną NAK. Etykieta ta jest
jednocześnie potwierdzeniem, wydania przez Inspekcję Nasienną świadectwa kwalifikacji do danej
partii nasion traw.
Skład mieszanki może nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli, w zależności od dostarczonej
partii.
Przeczytaj więcej o Resilient Blue®: https://www.barenbrug.pl/resilient-blue

Specyfikacje
Minimalna wysokość koszenia
Dawka siewu
Głębokość siewu
Opakowanie

Od 12 mm
20 – 25 g/m2
5 – 10 mm
15 kg
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Skład
50%
25%
12,5%
12,5%
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Resilient Blue z powłoką Yellow Jacket Water Manager
RPR
Kostrzewa szczeciniasta
Kostrzewa czerwona gazonowa

Wymaga mniej nawadniania
Potrzebuje mniej nawozów
Wymaga mniej koszenia
Dobrze spisuje się latem
Dobrze spisuje się zimą
Szybkie zazielenienie
Zdolność samoregeneracji
Wyższa gęstość murawy
Wyższa tolerancja na sól

Barenbrug Holland BV • P.O. Box 1338 • 6501 BH Nijmegen • The Netherlands • Tel.: +31 (0)24 348 81 11 • www.barenbrug.nl

