Murawy sportowe
Dzięki globalnemu doświadczeniu,
BARENBRUG produkuje trawy najwyższej
jakości. Nasze referencje mówią same za
siebie. Nasze trawy używane są w
europejskich i międzynarodowych ligach
piłkarskich oraz ważnych wydarzeniach
sportowych takich jak np. Mistrzostwa
Świata w RPA czy Igrzyska Olimpijskie.

RPR
Samoregenerująca i trwała murawa
•Rewolucyjna regenerująca się życica trwała
•Niezwykle odporna darń
•Szybkie zadarnienie
•Wysoka odporność już wczesną wiosną

Siew
Podsiew

Właściwości
Do zakładania boisk
Do podsiewu wczesną wiosną i późną
Do podsiewu

Zrób zakupy

Rewolucyjna życica trwała o dużych zdolnościach regeneracyjnych!
Wraz z pojawieniem się życicy RPR, odrodził się nowy podgatunek trawy. W Stanach Zjednoczonych
Ameryki, RPR jest oficjalnie zarejestrowana jako "Lolium perenne stoloniferum"- pierwszy podgatunek
tego rodzaju.
Dr Lawson z Irlandii oficjalnie opisał już ten gatunek w roku 1836, jednak został on zarejestrowany
jako pierwszy w USA w 2010 roku i szybko stał się popularnym produktem używanym na murawach
sportowych.
Niezwykle odporna darń
Rozłogi to pędy rozwijające się z pąków bocznych, znajdujących się u podstawy rośliny. W
przypadku pojawienia się ubytków w runi, rozłogi życicy RPR rozrastają się poziomo, wytwarzając
korzenie w międzywęźlach, zapełniając puste miejsca. Życica RPR tworzy naturalną sieć rozłogów,
dzięki czemu charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na deptanie.
Szybkie zadarnianie
RPR łączy w sobie siłę i szybkość, dzięki czemu wszystkie korzystne własciwości mieszanki trawnikowej
są wykorzystane jednocześnie. Rośliny szybko kiełkują i można je intensywnie użytkować po
wykształceniu się gęstej darni.
Szybki odrost wczesną wiosną
Gdy gracze są gotowi do gry po okresie zimowym, RPR także. Charakteryzuje się szybkim odrostem
wczesną wiosną.
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Zobacz krótki film o RPR.

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.
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Specyfikacje
Norma wysiewu/ 1m2
Norma wysiewu -Podsiew/1m²
Wysokość koszenia
Głębokość korzenia
Opakowanie

20-25 gr
15-20 gr
22-40 mm
20-25 cm
5 kg, 15 kg

Skład
100% - Życica trwała + Życica trwała RPR

Siew
Podsiew

Właściwości
Do zakładania boisk
Do podsiewu wczesną wiosną i późną
Do podsiewu
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