Katalog trav

Naj bo življenje lepo
Ko daste odločilni gol za svojo srednješolsko ekipo. Ko ste na
pikniku s prijatelji v parku. V družbi Barenbrug vemo, da je uspeh
treba graditi od spodaj navzgor. In prav zato vam ponujamo
najboljšo možno podlago. Podlago, na kateri bodo rasle priložnosti.
Smo pač taki, da si drznemo ubrati tudi poti, za katere drugi nimajo
poguma. Tam namreč najdemo nove odgovore in odkrijemo
inovativne tehnologije. Upamo si tudi skočiti v neznano. Včasih si
je prav v brezpotju mogoče utreti najboljšo pot.
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Na strani inovacij
Kako vam lahko stojimo ob strani pri vaši naslednji
potezi? Kakšne so vaše potrebe? V družbi
Barenbrug vam želimo, da v tem bliskovito
spreminjajočem se svetu vselej najdete najboljšo
pot. Prav zato vlagamo v nove tehnologije,
partnerstva in inovacije. Radi imamo drzne zamisli.
Raziskujemo nove poti in odkrivamo neznano: naši
strokovnjaki potujejo po vsem svetu in iščejo nove
rešitve za vaše izzive prihodnosti. Radi vidimo
nasmehe, otroško igro in trud atletov. Vsako jutro
se več kot 110 naših strokovnjakov za raziskave in
razvoj prebudi z istim ciljem: da vam zagotovijo
prave temelje za dobre priložnosti.
Svet možnosti
V zadnjih 100 letih smo si ogledali nepredstavljivo
število trat. Od očarljivih mestnih parkov do
neverjetnih športnih prizorišč. To so različni svetovi
s povsem različnimi zahtevami. Toliko potreb in
toliko odgovorov nanje. Mi delimo svoje znanje in
ustvarjamo rešitve. Imamo raziskovalne ustanove v
vseh pomembnih klimatskih območjih. Na voljo smo
vam na šestih celinah, kjer imamo 18 območnih
izpostav in 22 lokacij za raziskave in razvoj v več kot
20 državah. Naši strokovnjaki za raziskave in razvoj
se povezujejo in izmenjujejo vpoglede ter s
skupnimi močmi razvijejo točno tisto rešitev,
ki jo potrebujete.

Izpostave družbe
Raziskovalne lokacije
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Raziskave in razvoj
Izbor, križanje, preskušanje, ponoven izbor in ponovno preskušanje
trav. Vedno znova in znova, dokler ne razvijemo sorte, ki odločno
odstopa od drugih. To je vznemirljiv proces, za naše kupce in za nas
same. Tudi po več kot stoletju izkušenj z žlahtnenjem trav je rojstvo
nove sorte prav poseben dogodek za nas.
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Rešitve po meri
Ko razvijamo nove sorte, ne tavamo v temi brez prave
predstave, kaj se bo na koncu izcimilo. Ravno
nasprotno. Ker v družbi Barenbrug skrbno poslušamo
svoje kupce, imajo naši raziskovalci jasno sliko tega,
kašne bodo zahteve v prihodnosti. To pomeni, da
lahko izjemno natančno izberejo prave sorte in vrste
trav za postopek gojenja.
Celoten postopek od prvega izbora do prihoda nove
mešanice na trg traja približno 15 let. Začne se s
proučitvijo prihodnjih zahtev kupcev in nato po
korakih in z največjo skrbnostjo nadaljuje v razvoj
novega, drugačnega izdelka. Družba Barenbrug vsako
leto izbere in ovrednoti na tisoče individualnih rastlin
z vidika skoraj toliko različnih lastnosti. Te zajemajo
obliko rastline, kalilno moč, odpornost na zimo,
odpornost na bolezni, kakovost listov, občutljivost na
sušo, odpornost na obrabo, barvo listov, sposobnost
tvorbe semen itd. Za natančno ugotavljanje lastnosti
trav uporabljamo najsodobnejše tehnologije.
Vemo, kako doseči, da trava raste tudi v sušnih
obdobjih v Argentini in Avstraliji. Kako se hitro obnovi
po naporni nogometni tekmi v Rusiji. Kako jo ojačati s
pravo tehnologijo za krepitev semen tako, da so
golfišča v Franciji vse leto zelena. Potrebujete rešitev
po meri za prav posebno situacijo? Brez zadržkov se
obrnite na nas.
Razmišljamo globalno in delujemo lokalno
Naša globalna zasnova raziskav in razvoja nam
omogoča, da razmišljamo globalno in delujemo
lokalno. Prisotni smo na šestih celinah in v vseh
glavnih klimatskih območjih planeta ter smo vir
znanja in inovativnih rešitev za lokalne namene in
klimatske razmere. Potrebujete trpežno trato za
vznemirljive športne dogodke? Ali vabljivo zelenilo
za mestni park? Mi vam bomo znali pomagati. Med
najbolj znanimi inovacijami družbe Barenbrug so:
obnovljiva ljuljka RPR, mešanica Mow Saver,
mešanica SOS Super Over Seeding in obloga za
semena Yellow Jacket. Inovativne intervencije, ki
zares učinkujejo. Z veseljem bomo oblikovali
rešitev, ki jo potrebujete.

Izolacija

Križanje
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Prva množitev
Zasebna testiranja
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Registracija na uradni
seznam

Uradna testiranja
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Trate in urejanje okolice
Igra, sprehodi, treningi. Vsak od nas ima lepe spomine na dogodke
na trati ali športnem igrišču. Trava je prisotna v naših vrtovih, parkih in
na igriščih ter simbolizira sprostitev in užitek. Ali kdaj pomislite, koliko
drugih koristnih stvari trava počne za nas? Trava namreč čisti zrak in
vodo ter veže CO2. Prav trava je eden od temeljev trajnostno naravnane

prihodnosti planeta. Resnični pomen trat, parkov in travnatih športnih
prizorišč daleč presega praktično in estetsko kakovost trate.
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Družba Barenbrug je razvila specialne mešanice
travnih semen za vse vrste uporabe. To pomeni, da
npr. okrasna trata izpolnjuje drugačne zahteve od
rekreativne ali športne zelenice. Pri ekskluzivnih
okrasnih tratah družba Barenbrug ponuja
kombinacijo drobnolistne rdeče bilnice in šopulje,
ki jo je mogoče zelo na kratko kositi. Ko nam
pogled zdrsi po takšni trati, se zdi, da je pokrajina
ovita v zeleno svilo.
Imamo tudi semenske mešanice za zelo specifične
vrste uporabe. Dober primer je mešanica Shadow,
ki dobro uspeva v senčnih pogojih, ali pa Water
Saver, ki nam daje brezhibno zeleno trato tudi
v zelo sušnih razmerah.
Med posebnimi mešanicami je tudi Mow Saver.
Ta namreč omogoča daljše intervale med košnjami,
s čimer zmanjšamo količino organskih odpadkov.
To je trajnostno naravnana mešanica tako s
praktičnega kot tudi povsem ekonomskega vidika.
Vse mešanice, ki izpolnjujejo najvišje zahteve
trajnostnosti, so označene s simbolom Green Earth
družbe Barenbrug. Skratka, če bi radi izbrali dobro
travo za svojo zelenico, park ali športno prizorišče,
se mirno zanesite na naše edinstvene mešanice.
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Bar Power RPR

Okrasna trava za športno rekreacijske površine
•
•
•
•
•

S tehnologijo RPR!
Hitra in močna rast.
Regeneracija s pritlikami.
Za novo setev in dosejevanje trate.
Manj plevela.

Specifikacije
•
•
•
•
•
•

Hitrost oblikovanja ruše: hitra
Potreba po gnojenju: normalna
Hitrost rasti: hitra
Gostota sejanja: 2,0 - 2,5 kg/100 m²
Višina za košnjo: od 10 mm
Pakiranja po 1 kg, 5 kg in 15 kg.

Trate

Urejanje okolice

Sestava
RPR

30 %

Trpežna ljuljka

30 %

Šopasta rdeča bilnica

20 %

Trpežna plazeča rdeča bilnica

10 %

Travniška latovka

10 %

Obcestni pasovi

Mow Saver

Počasi rastoča okrasna trava
•
•
•
•
•
•

Manj potrebe po košnji.
Manjša količina ostankov po košnji.
Hitro oblikovanje ruše.
Idealna za robotske kosilnice.
Tehnologija LMT za manj košnje.
Oznaka Green Earth za trajnostno naravnanost.

Specifikacije
•
•
•
•
•
•

Hitrost oblikovanja ruše: hitra
Potreba po gnojenju: majhna
Hitrost rasti: počasna
Gostota sejanja: 2,0 - 2,5 kg/100 m²
Višina za košnjo: od 10 mm
Pakiranja po 1 kg, 5 kg in 15 kg.

Trate

Urejanje okolice

Sestava
Tehnologija LMT

100 %

Obcestni pasovi

Water Saver

Okrasna trava odporna na sušo in vročino
•
•
•
•
•

Odlična odpornost na sušo.
Gladkostebelna latovka.
Edinstveno visoke sorte trstikaste bilnice.
Izjemna globina ukoreninjenja (do 60 cm).
Prihranki pri vodi in stroških.

Specifikacije
•
•
•
•
•
•

 itrost oblikovanje ruše: normalna
H
Potreba po gnojenju: normalna
Hitrost rasti: normalna
Gostota sejanja: 3,0 - 3,5 kg/100 m²
Višina za košnjo: 30 - 40 mm
Pakiranja po 1 kg, 5 kg in 15 kg.

Trate
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Urejanje okolice

Obcestni pasovi
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Sestava
Trstikasta bilnica 		

80 %

Trpežna ljuljka

10 %

Travniška latovka 		

10 %

SOS Lawn Repair

Okrasna trava za dosejevanje
•
•
•
•
•

S tehnologijo SOS.
Najhitrejša obnova travne ruše.
Za dosejevanje pri nizkih temperaturah (od 4°).
Za podaljšanje igralne sezone.
Zmanjša rast plevela.

Specifikacije
•
•
•
•
•
•

Hitrost oblikovanja ruše: izredno hitra
Potreba po gnojenju: visoka
Hitrost rasti: zelo hitra
Gostota sejanja: 3,0 kg/100 m²
Višina za košnjo: od 10 mm
Pakiranja po 1 kg, 5 kg, 15 kg

Trate

Urejanje okolice

Sestava
SOS

50 %

Trpežna ljuljka

50 %

Obcestni pasovi

Shadow

Univerzalna okrasna trava za senco in sonce
•
•
•
•
•
•

Odlično prenaša senco in dobro uspeva na soncu.
Preprečuje rast mahu.
Velika gostota.
Trava za zelenice, kjer boste brez skrbi uživali še dolga leta.
Dobra odpornost na obrabo.
Prejemnica priznanja za inovativnost.

Specifikacije
•
•
•
•
•
•

Hitrost oblikovanja ruše: normalna
Potreba po gnojenju: normalna
Hitrost rasti: normalna
Gostota sejanja: 2,5 - 3,0 kg/100 m²
Višina za košnjo: od 15 mm
Pakiranja po 1 kg, 5 kg in 15 kg.

Trate

Urejanje okolice

Sestava
Rušnata masnica

20 %

Travniška latovka

20 %

Šopasta rdeča bilnica

20 %

Drobnolistna rdeča bilnica

20 %

Trpežna bilnica

20 %

Obcestni pasovi

Bar Roadside

Okrasna trava za obcestne pasove, vinograde in sadovnjake
•
•
•
•
•

Hitro oblikovanje travne ruše.
Dobra gostota ruše.
Preprečuje erozijo.
Zatira plevel.
Visoka odpornost na sol.

Specifikacije
•
•
•
•
•
•

 itrost oblikovanje ruše: hitra
H
Potreba po gnojenju: majhna
Hitrost rasti: normalna
Gostota sejanja: 1,0 - 2,0 kg/100 m²
Višina za košnjo: od 15 mm
Pakiranje po 1 kg, 5 kg in 25 kg.

Trate

Urejanje okolice

Sestava
Trpežna ljuljka 		35 %
Travniška latovka 		 5 %
Šopasta rdeča bilnica 		20 %
Trpežna plazeča rdeča bilnica 		40 %

Obcestni pasovi
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Trave za rušo
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Descampsia cespitosa
rušnata masnica

Agrostis capillaris
lasasta šopulja

Festuca arundinacea
trstikasta bilnica

Agrostis stolonfera
plazeča šopulja

Festuca trachyphylla
trpežna bilnica

Poa pratensis
travniška latovka
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Festuca rubra rubra
trpežna plazeča rdeča bilnica

Festuca rubra litoralis
drobnolistna rdeča bilnica

Festuca rubra commutata
šopasta rdeča bilnica

Lolium perenne
trpežna ljuljka

Poa annua
enoletna latovka

Lolium multiflorum westerwoldicum
mnogocvetna westerwoldska ljuljka

Lolium perenne stoloniferum
obnovljiva trpežna ljuljka
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