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.

Bar Fescue Plus
Najbardziej trwała mieszanka golfowa
•Ekstremalnie niskie potrzeby nawozowe
•Doskonała tolerancja na suszę
•Mniejsze zapotrzebowanie na wodę
•Bardzo szybki odrost po suszy
•Szybki wzrost wczesną wiosną
•Super gęsta darń
•Odporna na niedobory wody

Tee
Green
Fairway
Rough

Właściwości
Toleruje niskie koszenie
Wyższa odporność na choroby
Wymaga mniej nawadniania
Potrzebuje mniej nawozów

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.

Norma wysiewu/m²
Głębokość siewu
Opakowanie

Dobrze spisuje się latem
Dobrze spisuje się zimą
Optymalny wpływ na prędkość piłki

Specyfikacje
Min wys koszenia
Typ- Green

Wymaga mniej koszenia

> 5 mm
Znak GreenEarth
30-40 gr
4-6 mm
15 kg

Skład

Szybkie zazielenienie
Zdolność samoregeneracji
Wyższa gęstość murawy
Wyższa tolerancja na sól

30%
30%

Kostrzewa czerwona półkępkowa
Kostrzewa murawowa
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GOLF

40%

Kostrzewa czerwona kępowa

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.

Tee
Green
Fairway
Rough

Właściwości
Toleruje niskie koszenie
Wyższa odporność na choroby
Wymaga mniej nawadniania
Potrzebuje mniej nawozów
Wymaga mniej koszenia
Dobrze spisuje się latem
Dobrze spisuje się zimą
Optymalny wpływ na prędkość piłki
Szybkie zazielenienie
Zdolność samoregeneracji
Wyższa gęstość murawy
Wyższa tolerancja na sól
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