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Great in Grass

Great in Grass

Barenbrug

S

mo vodilno svetovno podjetje na področju semen
za športno rekreacijske namene, pridelavo krme ter
krmne metuljnice. Z osredotočenostjo na mednarodne
trge razvijamo trajnostne rešitve z dodano vrednostjo
za končne uporabnike po celem svetu. Odjemalcem,
dobaviteljem in delničarjem ponujamo stalnost, svojim
zaposlenim pa donosno delovno okolje, polno navdiha.
Kot družinsko podjetje, ki si je za cilj postavilo inovacije,
se usmerjamo na raziskovanje in razvoj ter uspešno
trženje inovativnih proizvodov. Nadaljnja krepitev
našega položaja na obstoječih trgih ter prodor
naših proizvodov in znamk na nove trge z
izkoriščanjem te prednosti sta pomemben cilj skupine
Royal Barenbrug Group.
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Strast do trave

Strast do trave

Royal Barenbrug Group je
vodilni proizvajalec na svetu na
področju rekreacijskih in krmnih
trav ter drugih krmnih rastlin.
Specializirali smo se za
plemenitenje rastlin, proizvodnjo
travnih semen ter mednarodno
trženje in prodajo inovativnih sort. Ime našega podjetja
je že od leta 1904 sinonim za vrhunsko kakovost, ki jo
cenijo velike in majhne stranke po celem svetu. Z letnim
prometom 210 milijonov evrov in 28 podružnicami
v 18 državah na 6 celinah smo eno največjih podjetij
v naši panogi. Veliko večjo težo dajemo strasti do trave,
ki jo delimo s svojimi strankami, in ki jo iz generacije
v generacijo družine Barenbrug prenašamo vse do
današnjega dne. Svojega položaja na trgu travnih semen
nismo dosegli samo z opravljanjem svojega poklica.
Naš položaj je vloga, ki smo jo gradili skozi leta in jo pri
tem skrbno negovali.
Nikoli ne bi prišli tako daleč
brez dolgoročnih odnosov s
svojimi strankami, proizvajalci
semen ter povezav s
pomembnimi univerzami in
inštituti. Brez stalnega
osredotočanja na
inovativnost, na izključno
najvišjo kakovost proizvodov
in na njihovo trženje na
lokalnih trgih po celem svetu
nam nikoli ne bi uspelo.
Aktivna podjetja
Nikakor pa nam ne bi uspelo
Raziskovalne lokacije
brez zvestobe, truda in
znanja naših zaposlenih.
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Zaradi poznavanja svetovnih trgov in izkušenj pri
Barenbrugu ponujamo proizvode za vse možnosti uporabe.
Reference dokazujejo da se Barenbrugove vrste trav
uporabljajo na evropskih in mednarodnih nogometnih
tekmovanjih (italijanska, nemška, angleška prva liga itd.) in
velikih dogodkih, npr. na SP v nogometu v Južni Afriki,
Braziliji, na EP v nogometu na Poljskem, v Ukrajini in na
olimpijskih igrah.

Hitro oblikuje rušo
Obnavlja se sama
Višja odpornost na obremenitve
Najvišja odpornost na obremenitve

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔

Najvišja odpornost na sušo
Nosi oznako Green Earth

✔

- Potrebuje manj zalivanja s pršenjem
- Potrebuje manj gnojenja
Zelo primerna za Dosejevanje
Hitro oblikuje rušo

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

Najhitreje oblikuje rušo
Kali pri nizkih temperaturah (do 6 °C)
Obnavlja se sama
Višja odpornost na stopanje po njej
Najvišja odpornost na obremenitve
Najvišja odpornost na sušo
Nosi oznako Green Earth
- Potrebuje manj zalivanja s pršenjem
- Potrebuje manj gnojenja

SOS

✔

Speedy Green

Water Saver

RPR
Zelo primerna za sejanje

SEJANJE

Na športnih igriščih
je odpornost travne
površine na obremenitve
najpomembnejši kriterij
pri izbiri mešanice travnih
semen za zasejanje
športnih igrišč.
Za popravilo mest, ki so
zaradi igre postala gola,
ali za izboljšanje in večjo
gostoto ruše se zelenico vedno pogosteje dosejuje s
posebnimi mešanicami travnih semen. Plod najnovejšega
razvoja je mešanica semen izredno močne trave, ki se
obnavlja sama. Mešanica RPR je prejela celo nominacijo
za nagrado za inovativnost na Nizozemskem.

Supersport

Z

ahteve glede kakovosti in žara športnih igrišč
(zlasti nogometnih igrišč) so se v zadnjih desetih letih
zelo zaostrile. Ni televizijskega prenosa, pri katerem
poročevalec ne bi komentiral travne površine.

Dosejevanje

Šport

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
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✔
✔
✔
✔

Svetovni uspeh
Barenbrug s svojimi semeni na velikih športnih dogodkih po celem svetu žanje veliko uspeha.
Olimpijske igre v Londonu in Pekingu so se odvijale na visokokakovostnih tratah podjetja
Barenbrug. Barenbrugovo trato smo videli tudi na SP v nogometu v Južni Afriki in na EP
v nogometu na Poljskem in v Ukrajini. Kot predhodnik SP v Braziliji je potekal pokal konfederacij;
tu smo uporabili novo mešanico RPR. Tudi v drugih
državah se uporablja ta trava; Barenbrugovo
travo uporabljajo na primer na teniških turnirjih in v
veliko evropskih nogometnih klubih: tudi klubi, kot
je Manchester City, so z Barenbrugovimi travnimi
semeni zelo zadovoljni .

Šport
Močna trata
Močna trpežna ljuljka,
ki se obnavlja sama
RPR (Regenerating Perennial
Ryegrass, samoobnovljiva
trpežna ljuljka) je prava
revolucija v svetu trave. To je
trpežna ljuljka, ki oblikuje živice
in jo v Združenih državah priznavajo celo kot vrsto
„Lolium Perenne Stoloniferum“, vrsto, ki je od 1836 ne
najdemo več; z naravnost revolucionarno inovacijo,
na katero smo lahko ponosni.

RPR

Supersport

Takoj ko so igralci pripravljeni, da pridejo na igrišče,
je pripravljena tudi trata RPR. Zaradi živic ima zelo visoko
sposobnost obnavljanja spomladi.

Izjemna odpornost na obremenitve - Ohio State University
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RPR

Mešanica trpežne ljulke

Vrsta trave

Water Saver

Samoobnovljiva
trava z najvišjo
odpornostjo na
obremenitve

Za sejanje in zelo
obremenjene površine

Najbolj vzdržljiva trava
za športna igrišča

✔
❑ Sejanje
❑ Dosejevanje
✔

✔
❑ Sejanje

❑ Dosejevanje

✔
❑ Sejanje
❑ Dosejevanje
✔

• Najvišja odpornost na obremenitve!
• Revolucionarno: Trpežna ljuljka z živicami!
• Izredno močna in hitro pripravljena trata.
• Manj latovke.
• Zelo visoka sposobnost obnove spomladi.

• Potrebuje manj zalivanja s pršenjem.
• Profesionalna, vrhunska kakovost športnih igrišč.
• Visoka odpornost na obremenitve.
• Odporna na kratko košnjo.
• Zanesljiva in najboljša na preizkusih.

• Izredno globoko ukoreninjenje (do 60 cm globoko).
• Zelo odporna na sušo.
• Potrebuje manj zalivanja s pršenjem.
• Potrebuje manj gnojenja.
• Prispeva k stabilnosti tal.

Sestava
RPR

Sestava
Travniška bilnica
Travniška latovka
Trpežna ljuljka

100 %

RPR združuje izredno moč s hitrim oblikovanjem ruše.
To je del revolucije: izredno močna trata, ki tudi hitro
oblikuje rušo. Tako združuje najboljše iz obeh svetov,
kar je bilo prej mogoče doseči samo z različnimi sortami.

Kakovostno igrišče
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Z živicami trava RPR poskrbi za izredno močno trato
z močjo, ki je za trpežna ljuljka nekaj neverjetnega.
Živice (nadzemna vodoravna stebla) se med seboj
oprijemajo, tako da se ustvari mreža trave. Rezultat tega
je izredno visoka odpornost na obremenitve in
sposobnost, da se obnovi sama.

Novo

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: zelo hitra • Potreba po gnojenju: visoka
• Hitrost rasti: hitra • Gostota sejanja: 2 - 2,5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 20 mm • Pakiranje po 15 kg

Sestava
Trpežna ljuljka
Travniška latovka

80 %
10 %
10 %

50 %
50 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: počasna • Potreba po gnojenju: običajna
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 2 - 2,5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 25 mm • Pakiranje po 15 kg

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: običajna • Potreba po gnojenju: nizka
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 3 - 3,5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 30 mm • Pakiranje po 15 kg
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Šport
Novo

Obnova škode po zimskem
obdobju

Z Dosejevanjem trave SOS poskrbite, da se zatre
latovka, ki se pojavi na igriščih. Rezultat tega je, da se
preprečijo odprta mesta in da svetli madeži, ki so
posledica latovke, izginejo. Ker se SOS ukorenini
globoko in klije že pri nizkih temperaturah, latovka nima
možnosti, da bi se ustalila.

Pregled časov sejanja
Izredno kakovostne Barenbrugove mešanice trav lahko
dosejete v vseh letnih časih, če podlaga ni zmrznjena.
S pravilno Barenbrugovo mešanico nikoli ne boste imeli
težav z ogolelo trato.

❑ Sejanje
❑ Dosejevanje

✔

• Hitro oblikovanje ruše vseh sort.
• Za Dosejevanje pri nizkih temperaturah
(že od 6°).
• Zelo hitra obnova nogometnih igrišč in parkov.
• Višje število ur igranja.
• Zatrta latovka.

• Za obnovo močno obremenjenih igrišč.
• Hitro kaljenje in hitro oblikovanje ruše.
• Primerna za obnovo športnih igrišč, parkov in
intenzivno obremenjenih mest.
• Zelo dobra odpornost na obremenitve.

Sestava
SOS

Meseci

100 %

Sestava
Trpežna ljuljka

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: izredno hitra • Potreba po gnojenju: visoka
• Hitrost rasti: izredno hitra • Gostota sejanja: 3 -5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 20 mm • Pakiranje po 15 kg

Januar

✔

Februar

✔

Marec
100 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: zelo hitra • Potreba po gnojenju: visoka
• Hitrost rasti: hitra • Gostota sejanja: 1,5 - 2,5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 20 mm • Pakiranje po 15 kg

SOS

V spodnji preglednici lahko vidite, kdaj lahko
posamezno mešanico sejete.

✔

RPR

❑ Sejanje
❑ Dosejevanje

Water Saver
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Poleg najhitrejšega oblikovanja ruše je SOS edinstvena
tudi pri temperaturi, pri kateri se ukoreninja. SOS že od
6° Celzija poskrbi za zelenico, na kateri se lahko odigra
najtežja nogometna tekma. Ker jo je mogoče dosejati
takoj po koncu zime, klubom ni več treba improvizirati in
menjavati igrišč, ki so ali niso primerna za tekmovanje.

Široka možnost
uporabe za športne
površine

Koledar

Speedy Green

Nobena sorta ne oblikuje ruše
tako hitro kot SOS. Če je čas
pomemben dejavnik, je SOS
edina izbira za čim hitrejšo
ozelenitev s travo. Zaradi
njenega izjemno hitrega oblikovanja ruše in časa rasti je
čas obnove trate petnajst dni krajši; to je nekaj, česar ne
zmore nobena druga mešanica. Hitrost trave SOS pride
prav predvsem pri obnovi škode po zimskem obdobju.

Izredno hitra obnova
pri nizkih temperaturah

Speedy Green

Supersport

Trava v minuti!
Če je čas pomemben dejavnik

SOS

✔

✔ ✔

April

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Maj

✔ ✔ ✔ ✔

Junij

✔ ✔ ✔ ✔

Julij

✔ ✔ ✔ ✔

Avgust

✔ ✔ ✔ ✔

September

✔ ✔ ✔ ✔

Oktober

✔

✔ ✔

November

✔

December

✔
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Trata in javne zelenice
T

rava je v našem življenju bistvenega pomena.
Imamo jo na svojih vrtovih, v parkih in na
športnih igriščih. Ni pomembna samo praktična
uporabnost; za izboljšanje našega okolja je
bistvenega pomena tudi sposobnost trave za
čiščenje zraka in vode. Pomen trate sega torej dlje
od zgolj estetskega vidika.
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Mešanice travnih semen
v tem katalogu so
namenjene vsaka svoji
vrsti uporabe: trata za
igranje, športne
dejavnosti ali kot
okrasna trata. V tem
vodniku po vrstah trave
pa boste našli tudi
posebne mešanice
travnih semen za zelo
specifične vrste uporabe.
Tako na primer mešanica Shadow zelo dobro prenaša
senčno lego, Water Saver pa je mešanica, ki tudi v zelo
suhih okoliščinah zagotavlja popolno trato. Za ekskluzivne
okrasne trate imamo mešanice travnih semen za videz
biljardne površine s sortami rdeče bilnice s posebno finimi
bilkami, ki jih lahko kosite zelo na kratko.

Elite

Green Universal

Najbolj ekskluzivna
„angleška trata“ za
okrasni vrt

Močna trata z okrasno
vrednostjo

✔
❑ Okrasna trata
❑ Trata za igranje
✔

✔
❑ Okrasna trata
❑ Trata za igranje
✔

• Fine bilke in eleganca.
• Nežna in srednjezelena.
• Močna trata.

• Idealna za trato za igranje in parke.
• Visoka okrasna vrednost zaradi finih bilk.
• Hitra obnova po poškodbi ruše.
• Potrebuje manj gnojenja.
• Visoka odpornost na bolezni.
• Možnost košnje na kratko.
• Potrebuje manj gnojenja.

Sestava

Trpežna ljuljka, s finimi bilkami
Rdeča bilnica, fina
Travniška latovka

40 %
30 %
30 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: počasna • Potreba po gnojenju: nizka
• Hitrost rasti: počasna • Gostota sejanja: 1,5 - 2,5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 15 mm • Pakiranje po 1, 5, 15 kg
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Sestava

Trpežna ljuljka
Travniška latovka
Rdeča bilnica, običajna
Rdeča bilnica, ki oblikuje živice

40 %
15 %
15 %
30 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: hitra • Potreba po gnojenju: običajna do nizka
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 2 - 2,5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 18 mm • Pakiranje po 1, 5, 15 kg

Trata in javne zelenice
Sport

Water Saver

Standardna mešanica
za športna igrišča
z visoko odpornostjo
na obremenitve

Močna v senci
in na soncu

Za uporabo na
podlagah, občutljivih
na sušo

❑ Okrasna trata
❑ Trata za igranje

❑ Okrasna trata
✔

❑ Trata za igranje

❑ Okrasna trata
❑ Trata za igranje

✔

• Oblikuje gosto rušo.
• Visoka odpornost na obremenitve.
• Močno ukoreninjenje.
• Primerna tudi za intenzivno obremenjene trate.
• Hitra obnova po zimskem obdobju.
• Dolgoletna uporaba.

• Preprečuje rast mahu.
• Gosta trata.
• Zelo primerna za senčne lege.
• Za dolgoletno veselje s trato.
• Dobra odpornost na obremenitve.
• Dobitnica nagrade za inovacije na vrtu in trati.

• Izredno globoko ukoreninjenje (do 60 cm).
• Zelo odporna na sušo.
• Potrebuje manj zalivanja s pršenjem.
• Potrebuje manj gnojenja.
• Prispeva k stabilnosti tal.

✔
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Shadow Gazon

Roadside
Za hitro zelene
obcestne robove

• Hitro kaljenje in hitro oblikovanje ruše.
• Preprečuje erozijo.
• Manj pogosta košnja, manj odpadne trave.
• Zatrt plevel.
• Visoka odpornost na sol.
• Zelo uporabna tudi za sadovnjake in vinograde.

Sestava

Trpežna ljuljka
Travniška latovka
Rdeča bilnica, ki oblikuje živice
Rdeča bilnica, običajna
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40 %
40 %
10 %
10 %
Sestava

Sestava

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: srednje hitra • Potreba po gnojenju: običajna
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 2 - 2,5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 25 mm • Pakiranje po 1, 5, 15 kg

Trpežna ljuljka
Ovčja bilnica
Rdeča bilnica, običajna
Rdeča bilnica, ki oblikuje živice
Travniška latovka

15 %
15 %
30 %
25 %
15 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: običajna • Potreba po gnojenju: običajna
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 2 - 2,5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 15 mm • Pakiranje po 1, 5, 15 kg

Sestava

Travniška bilnica
Travniška latovka
Trpežna ljuljka

80 %
10 %
10 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: običajna • Potreba po gnojenju: običajna
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 3 - 3,5 kg/100 m²
• Višina košnje: 30 - 40 mm • Pakiranje po 1, 5, 15 kg

Trpežna ljuljka
Travniška latovka
Rdeča bilnica, ki oblikuje živice

35 %
5%
60 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: hitra • Potreba po gnojenju: nizka
• Hitrost rasti: počasna • Gostota sejanja: 1 - 2 kg/100 m²
• Pakiranje po 5, 15, 25 kg

Bar All Bent

Bar Trio Bent

✔

✔

5 mm

4 mm

3 mm

3 mm

2,5 mm

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

Zelenice za višjo hitrost žogice
Višja obremenitev poleti

ZELENICA

Višja odpornost zelenic na bolezni
Gostejša ruša zelenic

✔
✔

Vse leto zelena zelenica

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

Višja odpornost na sol

✔

Hitreje oblikuje rušo
Nosi oznako Green Earth
- Potrebuje manj zalivanja s pršenjem
- Potrebuje manj gnojenja
- Potrebuje manj pesticidov

✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

- Potrebuje manj košnje
Zelo primerna za čistine

✔

✔

✔

Višina košnje čistine od

10 mm

10 mm

10 mm

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Višja obremenitev čistin
Višja odpornost čistin na bolezni

Čistina

Gostejša ruša čistin
Vse leto zelene čistine
Obnavlja se sama
Hitro oblikuje rušo
Nosi oznako Green Earth
- Potrebuje manj zalivanja s pršenjem

Tako imamo pri Barenbrugu mešanice travnih semen za vašo
zelenico, čistino, udarjališče in ledino. Najnovejše
Barenbrugove mešanice vsebujejo RPR. S semeni RPR boste
ustvarili izredno močno golfišče, ki se bo samo obnavljalo.
RPR je trpežna ljuljka, ki oblikuje živice in se obnavlja sama.
To je prva trpežna ljuljka, ki ima to posebno lastnost; prej je
živice oblikovala samo travniška latovka in fina rdeča
bilnica.
Rezultat tega je trpežna ljuljka, ki se sama obnavlja in je
odlično odporna na stopanje po njej in kratko košnjo.
Skupaj z trpežna ljuljka s finimi bilkami je RPR dobra
odločitev za čistino in udarjališče.

✔

Višja obremenitev pozimi

- Potrebuje manj gnojenja
- Potrebuje manj pesticidov
- Potrebuje manj košnje

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

Košenja udarjališč na kratko
Višina košnje od

5 mm

4 mm

8 mm

10 mm

✔
✔

✔
✔

✔
✔

Zelo primerna za udarjališče

Višja obremenitev udarjališč
Višja odpornost udarjališč

UDARJALIŠČE
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V sodelovanju z različnimi
nacionalnimi in mednarodnimi
organizacijami (na primer
FEGGA, EIGCA, STRI in
Elmwood College) ter golfišči
(na primer St. Andrews na
Škotskem in Pebble Beach v
ZDA) na uradnih in krajevnih
praktičnih preizkusih
preizkušamo nove sorte.
Kot specialist za travo ima
Barenbrug široko ponudbo
mešanic za golfišča. Poleg standardnih mešanic je v tem
katalogu vrsta mešanic s posebnimi lastnostmi za različne
okoliščine.

Višina košnje zelenice od

Bar Intensive RPR

Bar Duo Bent

P

ri Barenbrugu že več kot pol stoletja gojimo
trave za golfišča. Zato so mešanice za golfišča
plod dolgega razvoja in so v tem razredu vodilni
proizvod po vsem svetu. Da bi nove, inovativne
sorte čim bolj prilagodili željam v praksi, pri
Barenbrugu tesno sodelujemo z vzdrževalci trat in
arhitekti golfišč po vsem svetu.

Zelo primerna za zelenice z rdečo bilnico

Bar Tee

Bar Superb

✔

✔

✔
✔

Zelo primerna za zelenice s šopuljo

Bar Fairway

Bar Fescue

Golf

Gostejša ruša udarjališč
Vse leto zelena udarjališča
Obnavlja se sama
Hitro oblikuje rušo
Nosi oznako Green Earth
- Potrebuje manj zalivanja s pršenjem
- Potrebuje manj gnojenja
- Potrebuje manj pesticidov
- Potrebuje manj košnje

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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Golf
Bar Fescue
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Bar Superb

Bar Duo Bent

Bar All Bent

Vzdržljiva in
vsestranska

Vrhunska zelenica v
vseh letnih časih z manj
vzdrževanja

Hitro pripravljene
zelenice poleti in pozimi

Hitro pripravljene
zelenice in odlične
lastnosti pozimi

❑ Zelenica
✔
❑ Čistina
✔
✔
❑ Udarjališče
✔
❑ Ledina

❑ Zelenica
✔
❑ Čistina
✔
❑ Udarjališče

❑ Zelenica
✔

❑ Zelenica
✔

• Dobra odpornost na bolezni.
• Potrebnih manj sredstev za zaščito rastlin.
• Odlična odpornost na sušo.
• Potrebuje manj zalivanja s pršenjem.
• Obnavlja se sama.
• Izredno gosta ruša.
• Zelena celo leto.
• Odporna na kratko košnjo.

• Gosta ruša.
• Dobra odpornost na sušo.
• Obstojna pri vzdrževanju.
• Zelena celo leto.
• Dobra odpornost na bolezni.
• Potrebnih manj sredstev za zaščito rastlin.
• Odporna na kratko košnjo.
• Obnavlja se sama.

• Dobri rezultati tudi z nizkimi odmerki dušika.
• Odporna na visoke obremenitve poleti.
• Odlična odpornost na sušo.
• Odporna na izredno kratko košnjo.
• Obnavlja se sama.
• Idealna za Dosejevanje spomladi.

• Odporna na visoke obremenitve pozimi.
• Temnozelena zimska barva.
• Odporna na izredno kratko košnjo.
• Zgodnja spomladanska rast.
• Idealna za Dosejevanje jeseni.

❑ Čistina
❑ Udarjališče
❑ Ledina

❑ Ledina

❑ Čistina
❑ Udarjališče
❑ Ledina

Sestava

Navadna šopulja (najmanj 2 sorti)

100 %

Sestava

Rdeča bilnica, običajna
Rdeča bilnica, fina
Navadna šopulja

40 %
40 %
20 %

Navadna šopulja
Vrežasta šopulja

Sestava

Rdeča bilnica, običajna
Rdeča bilnica, fina

Sestava

50 %
50 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: počasna • Potreba po gnojenju: nizka
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 3 - 4 kg/100 m²
• Višina košnje: od 5 mm • akiranje po 15 kg
• Globina sejanja 0,5 - 1,0 cm

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: običajna • Potreba po gnojenju: običajna
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 2,5 - 3 kg/100 m²
• Višina košnje: od 4 mm • Pakiranje: 15 kg
• Globina sejanja: 0,4 - 0,6 cm

50 %
50 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: hitra • Potreba po gnojenju: nizka
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 0,6 - 0,8 kg/100 m²
• Višina košnje: od 3 mm • Pakiranje: 15 kg
• Globina sejanja: 0,4 - 0,6 cm

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: običajna • Potreba po gnojenju: običajna
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 0,6 - 0,8 kg/100 m²
• Višina košnje: od 3 mm • Pakiranje: 15 kg
• Globina sejanja: 0,4 - 0,6 cm
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Golf
Novo

Bar Trio Bent

Hitro pripravljene
zelenice z izredno nizko
košnjo!

Močna in gosta ruša

❑ Zelenica
✔

❑
❑
❑
❑

❑ Čistina
❑ Udarjališče
❑ Ledina

✔Čistina

• Čim nižja košnja, do 2,5 mm!
• Visoka odpornost na belo gnilobo in snežno plesen.
• Zelo gosta zaključna polja.
• Hitro oblikovanje ruše.
• Izredno hitra priprava zelenic.
• Zelena vse leto.

• Močna ruša.
• Dobra odpornost na sušo.
• Dobra odpornost na bolezni.

❑
❑
❑
❑

Udarjališče
Ledina

Zelenica

❑
❑
❑
❑

✔Čistina
✔Udarjališče

• Obnavlja se sama.
• Dobra odpornost na bolezni.
• Za manj intenzivno uporabljena udarjališča.

• Gostejša trata.
• Visoka odpornost na bolezni.
• Za sejanje in Dosejevanje.
• Manj poškodb in se obnavlja sama.
• Za intenzivnejšo obremenjenost.
• Zelena celo leto.

100 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: hitra • Potreba po gnojenju: visoka
• Hitrost rasti: hitra • Gostota sejanja: 0,6 - 0,8 kg/100 m²
• Višina košnje: od 2,5 mm • Pakiranje: 15 kg
• Globina sejanja: 0,4 - 0,6 cm

Rdeča bilnica, običajna
Rdeča bilnica, fina
Travniška latovka

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: počasna • Potreba po gnojenju: nizka
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 2 - 2,5 kg/100 m²
• Višina košnje: od 10 mm • Pakiranje: 15 kg
• Globina sejanja: 0,5 - 1,0 cm

Ledina

Sestava

RPR
Trpežna ljuljka, s finimi bilkami
Rdeča bilnica, običajna
Rdeča bilnica, fina

Sestava

Vrežasta šopulja (najmanj 3 sorte)

Zelenica

Čistina
✔Udarjališče
Ledina

50 %
20 %
30 %

Sestava

Bar Intensive RPR

Izredno močna golfišča
z zelo gosto trato

Sestava

Rdeča bilnica, običajna
Rdeča bilnica, fina
Travniška latovka

18

Gosta in fina ruša

Zelenica

Novo

Bar Tee

Bar Fairway

25 %
25 %
25 %
25 %

30 %
30 %
40 %

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: počasna • Potreba po gnojenju: nizka
• Hitrost rasti: običajna • Gostota sejanja: 2 - 3 kg/100 m²
• Višina košnje: od 8 mm • Pakiranje: 15 kg
• Globina sejanja: 0,5 - 1,0 cm

Lastnosti
• Hitrost oblikovanja ruše: hitra • Potreba po gnojenju: običajna
• Hitrost rasti: hitra • Gostota sejanja: 2 - 3 kg/100 m²
• Višina košnje: od 10 mm • Pakiranje: 15 kg
• Globina sejanja: 0,5 - 1,0 cm
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