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Gazon la cerere

la temperaturi mai scăzute!

Cea mai rapidă soluție
de supraînsămânțare,
la temperaturi scăzute!
T

erenurile dvs. sportive sunt utilizate în fiecare zi.
Așadar, nu este de mirare că până la sosirea
vacanței de iarnă, unele părți ale terenurilor sunt
deteriorate, iar până la finalul sezonului de joc,
terenurile și-au pierdut aproape complet acoperirea
cu iarbă, restricționând grav numărul de ore de joc
posibile.
SOS este soluția ideală,
deoarece are nevoie de
jumătate din timpul normal
pentru recuperare, după
supraînsămânțare. SOS poate
fi utilizat în lunile „dificile” de
la sfârșitul sau începutul anului, când stresul termic are
un impact foarte mare asupra gazonului, iar creșterea
este limitată. SOS poate fi utilizat la temperaturi
scăzute ale solului (până la mai puțin de 4 ºC) și după o
perioadă scurtă de recuperare, durata sezonului de joc
poate fi prelungită cu ore suplimentare de joc!
SOS, un concept „rece” pentru terenurile sportive
SOS este un produs inovativ de gazon, caracterizat
prin germinare și instalare extrem de rapide, chiar și
după supraînsămânțare la temperaturi foarte scăzute.
SOS germinează și se instalează mult mai rapid decât
loliumul peren simplu, în condiții de temperaturi
scăzute. Acum, terenurile deteriorate din cauza utilizării
intense pot fi reabilitate la nivelul necesar de acoperire
cu gazon, într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Cu
ajutorul lui SOS, există o reducere substanțială, de 50%,
a „perioadei de regenerare” după supraînsămânțare,
atunci când aceasta se efectuează după perioada de
iarnă, când temperaturile solului sunt de aproximativ
4 ºC.
SOS va oferi o acoperire densă cu gazon în perioadele
în care gazonul a suferit foarte mult din cauza
deteriorărilor din timpul iernii. SOS creează un teren pe
care se poate juca mai mult timp!

Cea mai rapidă germinare cu
SOS!
SOS este soluția pentru reducerea timpului de
regenerare a gazonului după supraînsămânțare.
Supraînsămânțarea cu ajutorul SOS garantează o
acoperire cu gazon de cel puțin 60% în termen de o lună
- cu 18 zile mai repede decât cu amestecurile standard
care conțin lolium peren!
Uitați de loliumul anual de “tip furaj”. Datorită tehnicilor
de înmulțire avansate, Barenbrug a descoperit
caracteristicile celei de-a treia generații SOS. Trăsăturile
dorite cu frunze mici, care pot fi văzute mai jos:

Supraînsămânțare la temperaturi
scăzute
Terenurile utilizate intens își pierd densitatea mai
rapid în mijlocul iernii. Acest aspect duce la măsuri de
urgență pentru regenerarea suprafeței cu gazon pentru
a continua să joace pe terenuri adecvate. SOS pune
capăt acestor probleme, deoarece supraînsămânțarea
se realizează în mod continuu, deja de la sfârșitul
perioadei de iarnă, asigurând astfel o acoperire cu
gazon menținută la un nivel ridicat. Graficul următor
arată cât de rapid germinează și se instalează SOS
atunci când supraînsămânțarea se realizează în ianuarie,
la o temperatură a solului de 4,2 ºC. O lună mai târziu,
acoperirea cu gazon este deja peste 60%.

generația a 3-a

Densitatea gazonului (%)

Instalare SOS în ianuarie

Zile după semănat
Lolium peren

prima generație

generația a 2-a

La temperaturi scăzute, SOS se instalează cu 18 zile mai repede
decât loliumul peren.

Adeseori copiat, niciodată egalat!
Suntem copiați în toată lumea. Produse contrafăcute ieftine
sunt comercializate fără rușine și sunt „dezvoltate” la câteva
luni de la introducerea produselor inovative precum SOS. Chiar
puteți avea dubii despre calitatea acestor produse „similare” ieftine,
deoarece noi am investit 10 ani în SOS... Investiția în cercetare și dezvoltare a făcut
ca inovațiile noastre să fie mai puternice și mai bune ca niciodată!
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Acoperirea medie anuală cu iarbă, folosind SOS
CALENDAR
DE
SEMĂNARE
LUNI

pe zi
Sumă

fără supraînsămânțare

GDD

Starea plantelor

Ianuarie

10

10

Momentul însămânțării

Februarie

9.5

19.5

Martie

9.5

29

Aprilie

7.5

9.5

38.5

11.5

7.5

9.5

48

21 noi.

11.5

7.5

9.5

57.5

22 noi.

11.5

7.5

9.5

67

23 noi.

11.5

7.5

9.5

76.5

24 noi.

11.5

7.5

9.5

86

25 noi.

11.5

7.5

9.5

95.5

26 noi.

12

7.5

9.8

27 noi.

9

7.5

28 noi.

9

7.5

Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Primele vârfuri de plante SOS

Octombrie

105.3

Germinare reală cu frunze verzi SOS

Noiembrie

8.3

113.6

Primele vârfuri de plante Bargold

Decembrie

8.3

121.9

Primele vârfuri de plante Barlennium
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✔ ✔
✔

SOS

min. ºC
Temp.
medie

cu supraînsămânțare

RPR

max. ºC
Temp.

Dată
Temp.

sezon de joc (din septembrie până în iunie)

Water Saver

Tabel: germinare în camera de germinare cu temperaturi
diferite în timpul zilei și nopții, 8 ore de lumină

supraînsămânțare
SOS ianuarie

Speedy Green

Nu numai că SOS a germinat mai rapid, dar a existat,
de asemenea, o diferență semnificativă în stadiul de
dezvoltare. Frunza cultivaruluii cheie SOS a fost de
două ori mai lungă și a continuat creșterea într-un ritm
mai rapid în comparație cu soiurile de lolium peren,
germinând mai rapid și având un aspect mai verde pe
câmp (consultați imaginea de mai sus).

acoperire cu iarbă în timpul
sezonului de joc (%)

Supersport

Soiurile din cadrul studiului
au fost cultivarul cheie SOS
(lolium anual), Bargold și
Barlennium (lolium peren).
Formula GDD a fost
aplicată la apariția primei
frunze verzi; desigur,
germinarea începe înainte
de această etapă de dezvoltare, dar apariția primei frunze
verzi este etapa recunoscută în practică, în domeniu. La
o temperatură stabilă de 11,5 ºC în timpul zilei și 7,5 ºC
în timpul nopții, într-un substrat predominant cu nisip,
SOS a germinat în 9 zile, cu două zile mai devreme decât
Bargold și cu 3 zile mai devreme decât Barlennium
(consultați tabelul de mai jos pentru calculul GDD al SOS).

Mulțumită SOS, durata sezonul de joc
se prelungește cu câteva luni. Prin supraînsămânțarea
terenului dvs. din primăvara devreme, păstrați continuu
densitatea terenului. Terenurile pot fi utilizate mai intens
ca niciodată. Datorită SOS, numărul de ore de joc
crește foarte mult, în unele cazuri chiar cu aproximativ
100 de ore suplimentare pe an!

Rapide

Studiile de laborator de la unitatea de
cercetare Barenbrug au arătat posibilitatea de a
anticipa data de germinare a SOS datorită calculării așa
numitelor zile-grade de creștere (GDD). GDD-urile sunt
calculate prin suma temperaturilor medii zilnice.

Prelungirea duratei sezonului de
joc!

Densitatea gazonului (%)

Anticiparea datei de germinare a
SOS-ului .!

Tehnologie de vârf SOS
Î

n prezent, așa-numitele soiuri tetraploide sunt
pe piață ca alternative la loliumul anual utilizat
pentru înființarea gazonului. Soiurile tetraploide
cresc repede în mod natural, dar capacitatea de a
germina la temperaturi începând de la 4 ºC și viteza
de instalare a cultivarului cheie anual SOS este încă
de neegalat la testarea în laborator.
Cultivarurile tetraploide
Loliumul tetraploid nu se ridică la nivelul loliumului
anual cu privire la creștere sau germinare în soluri cu
temperaturi scăzute, iar cultivarurile disponibile în
prezent au beneficii reduse pentru o toleranță la trafic
mai bună a gazonului.
Cultivarurile tetraploide actuale sunt comercializate ca
alternative la tipul de gazon cu lolium anual, care au fost
utilizate recent cu mult succes pentru supraînsămânțare
și renovare în diferite perioade ale anului, în special în
afara sezonului de creștere. Cultivarurile tetraploide
cresc repede în mod natural, dar capacitatea de a
germina la temperaturi începând de la 4 ºC și viteza de
instalare a cultivarurilor anuale din cadrul SOS sunt încă
de neegalat la testarea în laborator.
Cercetările realizate de institutii precum STRI sugerează
că varietățile tetraploide oferă puține avantaje pentru
moment, ca soluție permanentă, datorită numărului
redus de lăstari și a toleranței scăzute la trafic.

Consultați testele!
Datorită caracteristicilor bine-cunoscute ale produsului
nostru SOS, există o multitudine de companii care
doresc să încerce să îi reproducă succesul. Studiul
nostru a avut loc în condiții de laborator la unitatea de
cercetare Barenbrug din Olanda. Proiectul și-a propus
să răspundă la o întrebare simplă: este germinarea la
temperatură joasă a soiurilor tetraploide mai rapidă
decât loliumul anual din SOS?
După 21 de zile, rezultatele au fost evidente; loliumul
anual SOS depășește semnificativ loliumul tetraploid
la temperaturi scăzute, astfel cum se poate observa în
tabelul de mai jos.

Soi
Loliumul tetraploid
Tetragreen

37 %

Double

57 %

Raigras anual
SOS acum

76 %

SOS viitor

84 %

SOS - Super Over Seeding
Componența cheie a amestecurilor noastre SOS
este un soi de lolium anual (Lolium multiflorum
westerwoldicum) care se instalează rapid, înmulțit
special pentru caracteristicile sale de gazon. Este un
lolium anual din a treia generație dezvoltat pentru
înființarea gazonului. Acesta se comportă bine, aspect
deja dovedit.
Această componentă din SOS oferă o soluție rapidă
– nici un produs existent pe piață nu germinează
sau nu crește mai repede la temperaturi scăzute.
Loliumul peren precum Barminton, asigură longevitate
amestecului și se comportă bine în condițiile din
Europa.
„Am însămânțat cu SOS în decembrie și am numărat
zilele-grade de creștere. În 14 zile, noile plante SOS
s-au instalat foarte rapid!”
Henry de Weerd

„Dacă temperatura este sub 10 grade,
folosim SOS.”
Jan and Kees Jong
Îngrijitori de teren Amsterdam Arena

% germinare după 21 de zile
la temperatură scăzută (4 °C)

Îngrijitor de teren Grolsch Veste (stadionul FC Twente) Enschede (NL)
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De ce să alegeți

?

este cea mai rapidă soluție pentru renovarea terenurilor sportive
reduce timpul de regenerare
germinează și se instalează la temperaturi scăzute ale solului
reduce Poa Annua
duce la mai multe ore de joc
are o capacitate ridicată de dezvoltare a rădăcinilor
oferă un gazon dens, așadar, mai puține accidentări
oferta o suprafață de joc mult îmbunătățită pentru fotbal
Pentru mai multe informații, accesați www.barenbrug.biz/sos
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