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amestecuri de
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„Alergi, aluneci, treci la atac, înscrii...
Un joc bun începe cu un gazon bun”.
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O viață frumoasă
Golul câștigător în meciul de la școală. Un picnic cu prietenii în parc.
Barenbrug crede că succesul începe de la bază. Din acest motiv, vă
oferim cea mai bună fundație. O fundație pentru oportunități. Pur și
simplu ne place să alegem drumul mai puțin străbătut. Ca să găsim
răspunsuri noi. Să descoperim tehnologii inovatoare. Și da, să avem
chiar și puțină credință. Deoarece uneori căile cele mai bune se află
dincolo de drumurile bătătorite.
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Încurajăm inovația
Cum vă putem ajuta să faceți următorul pas? Care
sunt nevoile dvs.? În această lume aflată într-o
permanentă schimbare, în care cerințele se schimbă
permanent, Barenbrug își dorește să fiți cel mai
bun. Din acest motiv, investim în noi tehnologii, în
inovație și în noi parteneriate. Suntem entuziasmați
de ideile îndrăznețe!
Căutând noi căi, descoperind necunoscutul:
experții noștri călătoresc în toată lumea, în căutarea
de noi soluții pentru provocările dvs. de mâine. Ne
place să vedem copiii jucându-se, adulții zâmbind și
sportivii transpirând. În fiecare zi, peste 110 experți
în cercetare și dezvoltare se trezesc dimineața
având în minte un singur obiectiv: să vă ofere o
bază pentru noi oportunități.
O lume a posibilităților
În ultimii 100 de ani, am văzut o multitudine de tipuri
de sol. De la grădini de oraș fermecătoare, la
terenuri antrenante de sport. Lumi diferite, cu
cerințe diferite. Pe cât de multe nevoi, pe atât de
multe soluții! Împărtășim cunoștințe, creăm soluții.
Avem centre de cercetare în toate zonele climatice
importante. Vă stăm la dispoziție pe șase continente,
în peste 20 de țări, cu 18 filiale și cu 22 de centre de
cercetare și dezvoltare. Experții noștri în cercetare și
dezvoltare se reunesc și schimbă puncte de vedere,
pentru a crea exact soluția de care aveți nevoie.
Gândim la scară mare, acționăm local
Aveți nevoie de gazon rezistent pentru meciuri
sportive antrenante? Sau de gazon impresionant
pentru parcurile dvs. din oraș? Vă putem ajuta.
Bine-cunoscutele inovații Barenbrug sunt:
Îmbunătățirea performanțelor semințelor de Lolium
perene regenerabil RPR, Mow Saver, SOS - Super
Over Seeding și Yellow Jacket. Intervenții
inovatoare, care funcționează. Haideți să creăm
soluția de care aveți nevoie!

Companii operatoare
Centre de cercetare
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Cercetare și dezvoltare
Selectare, încrucișare, testare, reselectare și retestare a soiurilor de
gazon. Iar și iar, până când este dezvoltat un soi care se diferențiază de
restul. Un proces extraordinar. Și pentru noi. Chiar și după o sută de ani
de experiență de cultivare, apariția unui soi nou rămâne un moment
emoționant pentru noi.
Izolare
Reproducere
încrucișată
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Prima multiplicare
Loturi demo
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Înregistrarea în lista
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Soluții personalizate
Știm ce facem atunci când cultivăm soiuri noi, iar
rezultatul final nu este incert. Ba dimpotrivă. Întrucât
Barenbrug petrece mult timp ascultându-și clienții,
cercetătorii au o imagine clară asupra cerințelor
viitoare. Aceasta înseamnă că pot selecta foarte
precis soiuri și specii de gazon pentru procesul de
cultivare.
De la prima selecție la lansarea pe piață a noului
amestec de semințe de gazon, procesul durează în
jur de cincisprezece ani. Este un proces care începe
cu descoperirea cerințelor ulterioare ale clienților și
care, pas cu pas și cu o extraordinară grijă, conduce
apoi la un produs nou, distinct. În fiecare an,
Barenbrug selectează și evaluează mii de plante
individuale în funcție de multiple caracteristici.
Aceste caracteristici includ forma plantei, capacitatea
de germinare, rezistența la condițiile de iarnă,
sensibilitatea la secetă, toleranța la uzură, culoarea
frunzei, capacitatea de a produce semințe etc. Sunt
utilizate cele mai moderne tehnici pentru a determina
în mod exact caracteristicile soiurilor de gazon.
Menținerea creșterii gazonului în perioade de secetă
în Argentina și în Australia, ajutorul acordat pentru
recuperarea rapidă a gazonului după un meci de
fotbal intens în Rusia sau stimularea acestuia prin
aplicarea tehnologiei corecte de îmbunătățire a
performanțelor semințelor, pentru terenuri de golf
verzi pe tot parcursul anului în Franța... Aveți nevoie
de o soluție personalizată într-o situație anume?
Spuneți-ne despre acest lucru.
Gândim la scară mare, acționăm local
Organizația noastră globală de cercetare și
dezvoltare ne permite să planificăm la scară mare și
să acționăm local. Suntem prezenți pe șase
continente, în principalele regiuni climatice ale
planetei și oferim cunoștințe și soluții inovatoare
pentru practicile și condițiile climatice locale. Aveți
nevoie de un gazon rezistent pentru meciuri
sportive antrenante? Sau de un gazon impresionant
pentru parcurile dvs. din oraș? Vă putem ajuta.
Bine-cunoscutele inovații Barenbrug sunt:
Îmbunătățirea performanțelor semințelor de Lolium
perene regenerabil RPR, Mow Saver, SOS - Super
Over Seeding și Yellow Jacket. Intervenții
inovatoare, care funcționează. Haideți să creăm
soluția de care aveți nevoie!
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Puternic precum fierul!
Regenerare și cea mai ridicată toleranță la uzură!
cresc orizontal în locurile goale și dezvoltă rădăcini
în zonele internodale. RPR oferă, de fapt, o rețea
naturală de stoloni, asemănătoare unei plase.
Această caracteristică oferă RPR-ului cea mai ridicată
RPR este un lolium peren autoregenerabil care

toleranță la uzură. În locul plantelor separate

formează stoloni distincți. RPR este primul lolium

întâlnite la loliumul peren tradițional, fiecare plantă

peren care are această caracteristică. RPR rezistă la

RPR este conectată cu altele și trece în stratul

trafic intens, păstrându-și în același timp aspectul

superior al solului.

plăcut. Având o caracteristică de a produce stoloni
orizontali, RPR întrece în performanțe loliumul

Ce-i mai bun din fiecare

peren tradițional, având cea mai mare toleranță la

RPR aduce vigoarea și viteza în același timp, într-o

uzură: este ideal pentru folosirea în scopuri

singură specie. Acest lucru are avantajul de a folosi

sportive.

simultan toate caracteristicile acestui amestec.
Gazonul germinează rapid și poate fi folosit intensiv

Puternic precum fierul

după constituirea unei suprafețe compacte. În mod

Stolonii distincți, uneori numiți „alegători”, reprezintă

tradițional, speciile puternice precum Poa pratensis

lăstari de creștere proveniți din mugurii auxiliari aflați

încolțesc mai lent decât lolium perene. Pentru a

la baza fiecărei plante. Când o plantă RPR are spațiu,
în condițiile deteriorării gazonului, stolonii distincți

Toleranța la trafic intens - Universitatea de stat din Ohio

stoloni distincți

Evaluarea calității gazonului
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RPR

Amestec de lolium peren

Soi
Graficul de mai sus indică media celor două soiuri de RPR în
comparație cu un amestec de lolium peren după trei zile de trafic
intens. Înregistrat în septembrie 2008. Date provenite de la Universitatea de Stat din Ohio, P.J. Sherratt, John R. Street și A. Drake.
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“UEFA este foarte mulțumită de rezultatele obținute.
Suprafața de gazon a fost realizată utilizând tehnologia
RPR de la Barenbrug”
John Hendriks & Gerdien Vloet, Hendriks Graszoden B.V. (NL)

compensa acest lucru, Poa pratensis este combinată

Intensive și Bar Tee/Fairway (cu conținut de Poa

în numeroase amestecuri pentru iarbă de gazon cu

pratensis). RPR conduce la o creștere mai devreme

un lolium peren mai rapid. În ciuda germinării și

primăvara, astfel că terenurile de golf pot fi, de

instalării rapide, toleranța la uzură este insuficientă în

asemenea, folosite mai devreme în anul respectiv.

aceste amestecuri. RPR rezolvă această problemă,
combinând fermitatea și vigoarea cu viteza de

Prevenirea firuței anuale (Poa annua)

regenerare și instalare. Cu alte cuvinte: ce-i mai bun

RPR este viguros precum Poa pratensis, însă este

din fiecare.

constituit mai rapid. Acest lucru reduce riscul de
invazie a firuței anuale nedorite (Poa annua) în țintele

Bar Intensive
RPR

Ian feb mar apr mai iun

Bar Tee/
Fairway

Ian feb mar apr mai iun

iul

aug sept oct nov dec

de la golf sau pe alei. Iar avantajul îl reprezintă un
gazon mai compact, mai bine înrădăcinat, care

iul

aug sept oct nov dec

necesită mai puțină apă și mai puțin îngrășământ.
Studiile au demonstrat că folosirea noului amestec
Bar Extreme RPR poate scădea creșterea de firuță

Gazon compact, pe tot parcursul anului

anuală (Poa annua) cu până la 20 % pe parcursul a

Următorul tabel arată diferența de creștere efectivă

două luni după semănare (consultați tabelul).

dintre noul amestec pentru terenuri de golf RPR Bar

% Annual
meadow
grass
0% Firuță
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(Poa
annua)
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RPR

Amestec obișnuit de supraînsămânțare care
conține Lolium peren

Sursa: Cercetare Barenbrug
Pentru mai multe informații detaliate cu privire la firuța anuală
(Poa annua), vă rugăm să accesați www.barenbrug.biz/poa-annua.

Aici se poate observa că un smoc (mănunchi) de iarbă RPR a atins,
pe parcursul unui an, o circumferință cu 50 % mai mare decât a
unui Lolium peren obișnuit.
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Învingeți seceta!
Iarbă cu mai puțină apă
Poa pratensis, decisivă în Water Saver
Poa pratensis are cea mai mare influență din Water

Grass with less water

Saver. Există foarte multe tipuri de soiuri de Poa
pratensis, însă Water Saver le conține doar pe cele

Seceta prelungită vă poate afecta grav gazonul.

selectate de Barenbrug Research drept cele mai

Water Saver previne această problemă. În timp ce

bune din punctul de vedere al toleranței la secetă,

alte soiuri de gazon se usucă, Water Saver rămâne
verde. Soiurile Barenbrug Research incluse în
Water Saver au o toleranță excelentă la secetă și la

Graficul de mai jos arată caracteristicile privind rezistența ale
tipurilor de Barimpala Poa pratensis primăvara și toamna, în
comparație cu soiurile tradiționale.

căldură.
Recuperarea după secetă
Water Saver conține păiuș înalt (Festuca arun-

(scor de la 1 la 8, 1=slab, 8=excelent)

dinacea) Barenbrug, Lolium perene și Poa pratensis.
Soiurile Barenbrug de Poa pratensis, sunt cunoscute pentru rezistența lor crescută și pentru capacitatea de a-și reveni după perioadele de secetă. În
timp ce alte soiuri sunt învinse de secetă sau de
temperaturile ridicate, soiuri precum Barimpala
redevin curând verzi.

8
7
6
5
4

prima
toamnă

prima
iarnă

prima
primăvară

soiul Barimpala
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prima
vară

a doua
toamnă

a doua
iarnă

a doua
primăvară

a doua
vară

tip Poa pratensis tradițional

a treia
toamnă

“Am început să testez produsul Water Saver
acum 15 ani, la Landlab. La acel moment, Water
Saver a obținut cele mai bune rezultate în teste
și le obține și astăzi”
Dr. Adriano Altissimo, CEO & Director de Cercetare în cadrul Landlab srl (IT)

rezistenței la ger și toleranței la uzură. Barimpala

Combinația echilibrată dintre cele mai bune soiuri

este un astfel de soi de Poa pratensis, care se

de păiuș înalt (Festuca arundinacea) Barenbrug,

comportă bine atât în condiții de secetă, cât și pe

Lolium perene și Poa pratensis din Water Saver

parcursul iernii.

asigură o toleranță excelentă la secetă și la căldură.

Soiuri unice de păiuș înalt (Festuca arundinacea)!

Înrădăcinare extrem de adâncă (până la 60 cm).

Soiurile de păiuș înalt (Festuca arundinacea)

Grație înrădăcinării adânci, iarba Water Saver își ia

specifice Barenbrug formează un sistem de rădăcini

apa din straturile mai profunde ale solului. Gazonul

foarte adânc, au o textură mai fină a frunzelor și o

obișnuit are rădăcini mai puțin adânci și poate

toleranță mai crescută la secetă față de soiurile

absorbi apa doar din stratul superior al solului

tradiționale de păiuș. Lolium peren din Water Saver

(stratul de 10 până la 15 cm). Astfel de plante mor

asigură, așadar, o instalare rapidă și a fost, de

repede în condiții uscate, chiar înainte de atingerea

asemenea, selectat anume pentru toleranța sa la

unui stadiu de secetă extremă. Soiul de păiuș înalt

secetă.

(Festuca arundinacea) din Water Saver poate

Următorul grafic arată calitatea de semințelor de Water Saver
plantate toamna, comparativ cu cea a unui amestec de păiuș înalt
(Festuca arundinacea) tradițional și a unui amestec cu conținut de
Lolium peren. Nivelul de irigații a fost de 50 % din evapotranspirație (ET). Măsurătorile au fost efectuate pe o durată de doi ani.

dezvolta rădăcini la adâncimi mai mari de 60 cm și
înmagazinează acolo apă și nutrienți (zaharuri),
creând astfel o rezervă pentru eventualele perioade
uscate. Poa pratensis asigură o creștere orizontală,
rezultând astfel o rețea extinsă de rizomi și de

Calitatea gazonului

rădăcini subterane.

(Evaluare de la 1 la 9, 1=slab, 9=excelent)
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Amestec tradițional de
semințe de iarbă pentru
spațiile verzi publice

Lolium peren
tetraploid

Economisiți la tăiere!
Cu 35% mai puține resturi de la tăiere și un amestec
rezistent la roboți și la mașini de tuns gazonul și de mulcire
amestecurilor standard de iarbă. Măsurătorile
efectuate în cadrul testelor arată că Mow Saver este
cu 30 % mai scundă după 14 zile, comparativ cu
amestecul standard. Cosirea reprezintă o parte
Toată lumea își dorește să vadă un gazon verde,

esențială a administrării spațiului verde. Atunci când

încântător, în parcuri, în spații verzi publice sau pe

firul de iarbă este prea lung, acesta trebuie tăiat. În

marginea drumurilor. Însă nu toată lumea are

mod ideal, se aplică regula 1/3 atunci când se taie

timpul și resursele financiare necesare sau nu poate

iarba, pentru a menține sănătatea gazonului și

depune efortul de a întreține iarba. La urma urmei,

capacitatea suficientă de fotosinteză a acestuia.

numeroase amestecuri de semințe de iarbă

Acest tipar este repetat pe parcursul întregului

necesită o întreținere intensivă și anume cosire,

sezon de creștere. Se pot înregistra astfel economii

greblare și eliminarea resturilor tăiate. Utilizarea

substanțiale. Testele au indicat că pentru a obține un

roboților pentru tuns gazonul și mulcire, poate

rezultat identic, un amestec standard trebuie tăiat

reprezenta adesea soluția. Însă sunt toate soiurile

de 20 de ori, în timp ce Mow Saver necesită doar

de iarbă potrivite pentru cosirea intensă?

13 tăieri!

Barenbrug crede în soluții radical diferite, folosind
genetica potrivită! Anii de cercetare și numeroasele

În timpul cosirii, este important să se taie iarba

studii au avut ca rezultat dezvoltarea amestecului

deasupra punctului de creștere, în caz contrar planta

de semințe de iarbă Mow Saver. Mow Saver reduce

necesitând o perioadă de recuperare inutil de

numărul de tăieri necesare cu mașini de tuns iarba

lungă. Dacă iarba crește prea mult între două cosiri,

tradiționale cu până la 35 %, iar soiurile sale special

firul se slăbește și se pierde aspectul atractiv.

dezvoltate de iarbă oferă soluția perfectă pentru

Vitalitatea plantei scade, iar aceasta devine mai

roboți de tuns iarba și mulcire.

sensibilă la boli și la secetă. Întrucât Mow Saver are
un punct de creștere jos și se regenerează mai lent,

Mai puține tăieri

există un risc mai scăzut de deteriorare cauzată de

Iarba Mow Saver are caracteristica de a crește la

cosirea neregulată. Gazonul rămâne atractiv și

nivel mic pe parcursul întregului sezon de creștere.

viguros. Totul cu o frecvență a cosirii mai scăzută

Creșterea după cosire este mai lentă decât în cazul

cu 35 %!
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Ideal pentru roboții de tuns iarba!

de tăiat iarba, însă acestea vor apărea constant

Mow Saver constă în gazon cu un punct de creștere

dacă sunt folosite amestecuri standard de iarbă.

scăzut și cu o caracteristică de creștere scăzută, dar

Acumularea excesivă a reziduurilor de iarbă

verticală. Această caracteristică oferă un gazon

nedescompuse, cauzate de creșterea verticală prea

compact, capabil să reziste la cosiri foarte frecvente

rapidă a ierbii creează condițiile perfecte pentru

Iarba care tinde să crească mai mult orizontal este
mai dificil de tăiat. Folosirea roboților pentru tuns
iarba va rezulta cu siguranță într-un gazon cu aspect
„lânos” și care are propriul său microclimat,
creându-se astfel condițiile perfecte pentru
dezvoltarea mucegaiului dăunător. Dacă gazonul
începe să crească vertical prea repede, punctul de
creștere al acestora se deplasează adesea în sus, iar
efectele negative ale acestei modificări sunt chiar
mai rele decât tăierea a mai mult de 1/3 din plantă.
Tăierile în urma cărora se formează pâlcuri și paie

Greutatea resturilor tăiate, în grame

cu robotul de tuns.
Greutăți cumulate ale resturilor tăiate
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pentru spațiile verzi publice

nu sunt binevenite atunci când se folosesc roboți
dezvoltarea mucegaiului dăunător. Cu cât resturile
de la tăierea gazonului sunt mai fine și cu cât
Mai puțină tăiere pentru spații cu gazon
și spații verzi publice
Prima cosire
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volumul este mai mic, cu atât acestea pătrund mai
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Pe lângă faptul că sunt mai puțin înalte cu 30 %,
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demonstrează că soiurile de iarbă LMT produc cu
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microorganisme în nutrienți utili pentru acesta.
Soluția pentru mașinile de tuns cu mulcire
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Înălțimea ierbii în milimetri
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repede între firele de iarbă, unde sunt convertite de

Perioada de instalare
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soiuri similare. Cu cât volumul resturilor tăiate și
rămase pe gazon este mai mic, cu atât biomasa
este mai rapid descompusă de microorganisme,

Amestec tradițional de semințe
de iarbă pentru spațiile verzi publice

iar iarba este mai sănătoasă.
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Iarba crește mai înalt

Înainte de cosire

Iarba crește mai înalt

După cosire

Diferențe în formarea lăstarilor la iarba cu creștere înaltă și scăzută
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Gazon la cerere
Cea mai rapidă soluție de supraînsămânțare,
la temperaturi scăzute!
SOS, un concept grozav pentru terenurile de sport
SOS este un produs inovator de iarbă de gazon,
caracterizat prin germinare și instalare extrem de
rapidă, chiar și după supraînsămânțare la
Terenurile dvs. de sport sunt utilizate în fiecare zi.

temperaturi foarte scăzute. SOS germinează și se

Așadar, nu este de mirare că până la sosirea

instalează mult mai rapid decât loliumul peren

vacanței de iarnă, unele părți ale terenurilor sunt

simplu, în condiții de temperaturi scăzute. Terenurile

deteriorate, iar până la finalul sezonului de joc,

afectate din cauza greutăților mari pot fi acum

terenurile și-au pierdut aproape complet stratul

readuse la gradul necesar de acoperire cu iarbă

acoperitor de iarbă, ceea ce restricționează în mod

într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Cu ajutorul

semnificativ numărul de ore de joc posibile.

SOS, există o reducere substanțială, de 50 %, a
„perioadei de recuperare” după supraînsămânțare,

SOS este soluția ideală, deoarece are nevoie de

atunci când aceasta se efectuează după perioada

jumătate din timpul normal pentru recuperare,

de iarnă, când temperaturile solului sunt de

după supraînsămânțare. SOS poate fi utilizat în

aproximativ 4 ºC. SOS va oferi o acoperire densă cu

lunile „dificile” de la sfârșitul sau de la începutul

iarbă în perioadele în care iarba dvs. de gazon a

anului, când stresul domină iarba gazonului, iar

suferit cel mai mult din cauza deteriorărilor din

creșterea este limitată. SOS poate fi utilizat la

timpul iernii. SOS creează un teren pe care se poate

temperaturi scăzute ale solului (până la mai puțin

juca mai mult timp!

de 4º C) și după o perioadă scurtă de recuperare,
durata sezonului de joc poate fi prelungită cu ore

Cea mai rapidă germinare cu SOS!

suplimentare!

Cea mai rapidă germinare cu raigras anual de

14

BARENBRUG | CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

ultimă generație: SOS! SOS a devenit o soluție
bine-cunoscută de supraînsămânțare, care asigură
o germinare și o instalare de nivel superior la
temperaturi foarte scăzute ale solului (de până la
4º C), pentru o acoperire cu gazon pe tot parcursul
anului.
probleme, deoarece supraînsămânțarea se
SOS este soluția pentru reducerea timpului de

realizează în mod continuu, deja de la sfârșitul

recuperare a terenului după reabilitare.

perioadei de iarnă, asigurând astfel o acoperire

Supraînsămânțarea cu ajutorul SOS garantează o

cu iarbă menținută la un nivel ridicat.

acoperire cu iarbă de cel puțin 60 % în decurs de o
lună - cu 18 zile mai rapid decât cu amestecurile

Graficul următor arată cât de rapid germinează și

standard care conțin lolium peren! Uitați de

se instalează SOS atunci când supraînsămânțarea

raigrasurile anuale de tip „furaj”. Datorită tehnicilor

se realizează în luna ianuarie, la o temperatură a

de înmulțire avansate, Barenbrug a descoperit

solului de 4º C. O lună mai târziu, acoperirea cu

caracteristicile celei de-a treia generații de SOS.

iarbă este deja de peste 60 %.

Trăsăturile cu frunze mici dorite, care pot fi văzute
Prelungirea duratei sezonului de joc!

mai jos (imaginea 01).

Datorită SOS, durata sezonului de joc se prelungește
Supraînsămânțare la temperaturi scăzute

cu câteva luni. Prin supraînsămânțarea terenului dvs.

Terenurile utilizate cel mai intens își pierd în mod

la începutul primăverii, păstrați permanent densita-

obișnuit gazonul în mijlocul iernii. Așadar, cluburile

tea terenului. Terenurile pot fi utilizate mai intens ca

trebuie să improvizeze pentru a continua să joace

niciodată. Cu SOS, numărul de ore de joc crește

pe terenuri adecvate. SOS pune capăt acestor

semnificativ, în unele cazuri chiar cu aproximativ 100
de ore suplimentare pe an!

Instalare SOS în ianuarie

Acoperire cu iarbă în timpul sezonului de joc (%)
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Densitatea gazonului (%)

Densitatea gazonului (%)
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Zile după semănare

Sezonul de joc (din septembrie până în iunie)
cu supraînsămânțare

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

prima generație

fără supraînsămânțare

Acoperirea medie anuală cu iarbă, folosind SOS

generația a 2-a

generația a 3-a
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Green Earth
Soiuri și amestecuri de semințe de gazon pretabile din punct de vedere
ecologic. Acesta este un principiu important pentru Barenbrug. Credem
cu tărie că ceea ce avem se poate transmite generațiilor viitoare. Dorim
să transmitem o viață sănătoasă, într-o lume frumoasă și verde. Deși
iarba contribuie în mod clar la reducerea de CO2 și la purificarea apei și
a aerului, Barenbrug oferă amestecuri cu etichetă Green Earth, care
satisfac cele mai înalte standarde de sustenabilitate.

16
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Aceste amestecuri folosesc mai puțină apă,
îngrășământ și pesticide și nu necesită o tăiere atât
de frecventă. O etichetă Green Earth înseamnă că
iarba respectivă are un scor semnificativ mai mare
la cel puțin una dintre aceste calități, comparativ cu
generația anterioară. Această etichetă este așadar
rezervată întotdeauna amestecurilor unice de iarbă.
Prin introducerea etichetei de calitate Green Earth,
Barenbrug ajută managerii și îngrijitorii de spații
verzi să obțină o utilizare și o gestionare mai
sustenabilă ale ierbii.
Este Barenbrug unic în ceea ce privește eticheta
de sustenabilitate pentru amestecurile sale? Nu,
nu este. Însă Barenbrug este una dintre puținele
companii din lume care desfășoară o activitate
extinsă de cercetare în materie de iarbă și amestecuri de iarbă. Datorită numărului mare de ani de
expertiză, Barenbrug știe mai bine decât oricine ce
soiuri și amestecuri pot aduce o contribuție și mai
mare utilizării și gestionării sustenabile. Și acesta

Mow Saver

Water Saver

Bar Power RPR

Gazon și
zone de
amenajare

este cu siguranță un aspect la care suntem unici!

- Necesită mai puțină irigare







- Necesită o cantitate mai mică de
îngrășământ





- Necesită o cantitate mai mică de
pesticide





- Necesită un număr mai mic de tăieri
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Mai puțină apă
Condițiile climatice au devenit extreme în ultimul

Poa pratensis prezintă o mare variație genetică în

deceniu. Primăvara și vara par să fie tot mai des

ceea ce privește toleranța la secetă și la căldură.

caracterizate prin perioade lungi de secetă sau,

Acest lucru înseamnă că anumite soiuri se com-

din contră, prin precipitații abundente. Bineînțeles,

portă bine în condiții de secetă, altele nu. Graficul

apa este esențială pentru germinarea, instalarea și

următor arată caracteristicile privind rezistența

creșterea ierbii. Din cauza acestor condiții climatice

tipurilor de Barimpala Poa pratensis primăvara și

în schimbare, iarba trebuie să îndeplinească

toamna, în comparație cu soiurile tradiționale.

cerințe tot mai stricte.
Soiul cunoscut ca având cea mai mare toleranță la
Nevoia de apă

secetă este festuca arundinacea. Soiurile specifice

Datorită nevoii scăzute de apă, produsele care

Barenbrug de festuca arundinacea sunt capabile să

poartă eticheta noastră Green Earth permit econo-

creeze un sistem de rădăcini adânci și extinse.

misirea de până la 70 % din volumul de apă. În acest

Datorită acestei caracteristici, festuca arundinacea

sens, produsele contribuie semnificativ la sustenabi-

obține apă din straturile mai adânci ale solului.

litatea ierbii utilizate în scopuri recreative. Căldura și

Soiurile de gazon standard au rădăcini mai puțin

seceta cresc nevoia de apă a ierbii exact în perioa-

adânci și pot absorbi apă doar din stratul superior

dele caracterizate printr-un deficit de apă aflat în

de 10 până la 15 cm. Astfel de plante mor repede

creștere. Amestecurile de soiuri perfect coordonate

în condiții uscate, chiar înainte de atingerea unui

din produsele noastre care poartă eticheta Green

stadiu de secetă extremă.

Earth necesită mai puțină apă și contribuie chiar și la
economisirea de apă pe perioada verii! În ciuda

Festuca arundinacea de calitate ridicată este

nevoii de apă semnificativ mai scăzute, aceste

înrădăcinată în straturile profunde de peste 60 cm

produse se comportă, bineînțeles, la fel de bine și

și înmagazinează apă și zaharuri. Este creată astfel

mențin cel puțin aceeași calitate.

o rezervă pentru perioade uscate.

Cercetare
Numeroșii ani de cercetare în condiții de căldură și
de secetă au generat informații utile cu privire la
toleranța ierbii la secetă. Se cunoștea deja faptul că
anumite tipuri de iarbă necesită o cantitate de apă
semnificativ mai mică decât altele, pentru o creștere
optimă. Institutul italian de cercetare Landlab a
indicat că există diferențe nu doar între tipurile de
iarbă, ci și în cadrul acestor tipuri, așadar între soiuri
individuale.

Recuperarea după secetă

8
7
6
5
4

prima
toamnă

prima
iarnă

prima
primăvară

soiul Barimpala
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a treia
toamnă

Numărul de centimetri sub suprafață

(scor de la 1 la 8, 1=slab, 8=excelent)
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Produse Festuca
arundinacea

Produse
Lolium perene

Poa annua

Figura 2: Soiuri de iarbă cu diferite grade de înrădăcinare.

Mai puțin îngrășământ
Gazonul necesită nutrienți pentru a putea rezista în

cantitatea de îngrășământ a fost scăzută. Cercetarea

condițiile cerute. Azotul este unul dintre cele mai

s-a concentrat asupra comparării comportamentului

importante elemente în creșterea plantelor.

de amestecuri și soiuri la adăugarea unei cantități

Îngrășămintele sunt produse din resurse

mici de îngrășământ (60 kg N/ha/an) cu

neregenerabile, în procese cu consum mare de

comportamentul la adăugarea unei cantități

energie. Îngrășământul în exces constituie o

standard (120 kg N/ha/an). De asemenea, s-a

amenințare la adresa ecosistemului din șanțurile

acordat atenție influenței cantităților mai mici de

care înconjoară terenurile în care acesta este utilizat.

îngrășământ asupra rezistenței la boli, creșterii de
poa annua, densității solului, vitezei mingilor (de

Îngrășăminte

golf) și formării de iarbă uscată pe gazon. Un alt

Selectarea amestecului de semințe de gazon

rezultat al cercetării este acela că, de-a lungul anilor,

potrivit pentru o anumită utilizare poate face

s-a descoperit că proporția de festuca rubra a

diferența și în privința îngrășămintelor. Deoarece

crescut în condițiile adăugării unor cantități mai mici

unele amestecuri se comportă la fel de bine ca

de îngrășământ, în raport cu cantitățile standard.

altele, însă cu mai puțin îngrășământ! Puteți folosi,
așadar, mai puțin îngrășământ, fără a exista riscul

Așa cum se poate observa în figura 3, proporția de

de a afecta calitatea ierbii.

festuca rubra în gazon este mai scăzută pentru
cantitățile standard de îngrășământ decât pentru

Cercetare

dozele mai mici. Așadar, Bar Fescue are o mai bună

Nevoile de nutrienți ale unui soi de gazon, depind

calitate a substanței verzi, cu cantități mai mici de

în general de următorii factori:

îngrășământ.

• 	Scopul utilizării: gazonul pentru terenurile de
sport trebuie să îndeplinească alte condiții față

Se poate concluziona de aici că dacă se scade

de gazonul destinat terenurilor de golf sau

cantitatea adăugată de îngrășământ de la 120 la 60

parcurilor;

kg/ha/an, iarba dvs. își va menține calitatea pe care o

• 	Soiuri: loliumul peren are o nevoie mai mare de
nutrienți decât festuca rubra;

doriți, în timp ce veți folosi cu 50 % mai puțin
îngrășământ! Cercetările au demonstrat că aceasta
va preveni în plus și creșterea de poa annua.

Numeroșii ani de cercetare independentă efectuată

Există, de asemenea, diferențe substanțiale între

de STRI Bingley în Regatul Unit au demonstrat că

diferitele soiuri de lolium peren bine-cunoscut.

festuca arundinacea și festuca trachyphylla se

Rezultatele preliminare ale unui test inițiat recent

comportă foarte bine pe terenuri cu gazon și pe

pentru a determina efectele unei cantități mai scăzute

terenuri de golf atunci când este administrată o

de azot asupra comportamentului soiurilor destinate

cantitate mică și foarte mică de îngrășământ.

utilizării în scopuri legate de sport sunt promițătoare

Rezultatele au demonstrat că nivelul de calitate al

și resping ideea adânc înrădăcinată conform căreia

ierbii de pe gazon a rămas același atunci când

loliumul peren necesită mai mult azot.

Proporția (%) de festuca rubra în gazon

• Variația genetică: diferită
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Sursă: STRI, cercetare 2010

30
apr-08, iul-08, sep-09, mai-10, oct-10
Cantitate standard de îngrășământ
adăugat/120 kg/ha/an

apr-08, iul-08, sep-09, mai-10, oct-10
Cantitate scăzută de îngrășământ
adăugat/60 kg/ha/an

Figura 3: Variația în timp a procentului de
festuca rubra în funcție de diferite planuri
de fertilizare
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Mai puține pesticide
Situațiile problematice care pot conduce la boli

Sunt efectuate teste ample și pentru a stabili cu

(ciuperci) ale ierbii pot apărea pe terenurile de

exactitate ce combinații de soiuri produc amestecu-

sport, peluze și terenuri de golf. Condițiile

rile cu cea mai mare rezistență la boli.

climatice în schimbare reprezintă, de asemenea,
un factor în acest sens. Ciupercile se manifestă în

Figura 4 oferă o analiză a comportamentului

diferite moduri și pot afecta grav un gazon și

soiurilor Barenbrug în lista STRI în raport cu

calitatea meciurilor desfășurate pe acesta. „Mai

comportamentul obișnuit. Rezistența la firul roșu a

bine să previi decât să tratezi” este și sloganul în

celor mai recente soiuri Barenbrug de festuca rubra

acest context. O problemă o reprezintă faptul că

este, în medie, cu 30 % mai mare decât scorul

numărul de produse (chimice) eficiente pentru

mediu din STRI Turf Seeds Bulletin 2015!

prevenirea și controlul bolilor se află în scădere
constantă.
Pesticide
Utilizarea produselor ce conțin specii de gazon
cu cel mai bun punctaj din punctul de vedere al
rezistenței la boli vă poate ajuta să reduceți
costurile pesticidelor. Rezultatul va fi o mai mare
sustenabilitate, fără a fi afectată în vreun fel calitatea
ierbii.
Cercetare
Programul de înmulțire Barenbrug este centrat pe
selecția pe baza caracteristicilor genetice ale
soiului, precum rezistența la firul roșu, dollar spot și
fusarium. Soiurile noi sunt testate în întreaga lume

Figura 5 arată rezistența la festuca rubra commutata,

privind rezistența la aceste boli. Doar cele mai bune

FRC. Scorul mediu este 6,2, în timp ce scorul mediu

se califică pentru includerea pe lista națională a

pentru cele mai noi soiuri Barenbrug este peste 7.

soiurilor. Atunci când un soi este propus pentru

Cu aceste soiuri noi, riscul de infestare cu firul roșu

includerea într-o astfel de listă, acesta este testat de

este mult mai scăzut, chiar și atunci când sunt

institute independente, precum PPO în Olanda,

adăugate cantități mai mici de îngrășământ.

Bundessortenamt în Germania și STRI în Regatul

Produsele noastre Green Earth sunt cu 35 % mai

Unit. Rezultatele testelor pot fi găsite în Grasgids,

rezistente la boli decât produsele standard.

RegelSaatgutMischungen (RSM) și respectiv STRI
Turf Seeds Bulletin.
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Figura 4: Rezistența la firul roșu a trei soiuri de festuca rubra
litoralis, FRL față de media din lista STRI din anul 2015.

Figura 5: Rezistența la firul roșu a trei soiuri de festuca rubra
commutata (FRC) față de media din lista STRI din anul 2015.

Sursa: STRI Turfgrass Seeds 2015

Sursa: STRI Turfgrass Seeds 2015
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Mai puține tăieri
Gestionarea sustenabilă a ierbii înseamnă și mai

decât soiurile mai noi, în mod special cele cu frunză

puțină tăiere. În sezonul de creștere, iarba poate

fină. Diferențele pot fi mai mari de 30 %. Figura 6

produce multă masă la temperaturi ridicate și

arată diferența anuală produsă de mai multe soiuri

intensități mari de lumină. În aceste condiții, iarba

de lolium peren. Barsignum, caracterizat prin frunze

trebuie tăiată mai des, fapt ce implică mai multă

ușor mai fine, produce cu peste 40 % mai puțină

muncă, costuri mai mari pentru mașini de tuns și

biomasă decât soiurile cu frunză lată existente

combustibil (energie fosilă) și, în același timp,

pentru terenuri de sport.

emisii mai ridicate de CO2.

Poa pratensis - Deși diferențele privind producția
de biomasă sunt mai scăzute în cazul poa pratensis,
decât în cazul loliumului peren, înălțimile de
creștere ale soiurilor de poa pratensis pot varia
semnificativ. Din nou, varietățile cu frunză fină cresc
mai greu decât cele cu frunză lată. Figura 7 oferă o
imagine a diferențelor cu privire la producția anuală
de biomasă a unor soiuri de poa pratensis. Dife-

Cercetare

150

Lolium perene - Există diferențe substanțiale între
soiurile individuale de lolium peren. La modul

Figura 7: Teste de tăiere pentru diferite soiuri poa pratensis.
Cu 33 % mai puțină biomasă = Cu 33 % mai puțină tăiere.
Sursa: Landlab, 2014

general, soiurile mai vechi pentru terenuri de sport,
precum Barrage, produc mult mai multă biomasă

400

Figura 6: Teste de
tăiere pentru
diferite soiuri
Lolium perene.
Cu 40 % mai puțină
biomasă = Cu 40 %
mai puțină tăiere
Sursa: Landlab,
2014
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rențele ajung până la 33 %!
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Sport
Sportivii se bucură de pasiunea lor pe un teren verde, minunat.
Barenbrug preconizează acest lucru în fiecare zi. Fie că este vorba de
un teren al unei comunități mici dintr-un cartier aglomerat, fie de cupa
mondială de fotbal desfășurată pe cele mai mari stadioane ale lumii,
Barenbrug are soluția de gazon pentru orice sport și pentru orice tip de
sol. Împreună cu cercetătorii și cu clienții noștri, ne punem constant
întrebarea: cum putem crește bucuria resimțită pe terenurile de sport?
Deoarece administratorii terenurilor cu gazon vor să permită cât mai
multor adulți și copii care pot avea loc în spațiul disponibil să se joace
în gazonul natural.
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Lucrând intensiv la această provocare, Barenbrug
a dezvoltat diverse soluții de iarbă cu o toleranță
foarte ridicată la uzură. Rezultatul: mai multe ore de
joacă pentru fiecare teren de sport și, prin urmare,
mai mult entuziasm. Cea mai recentă realizare o
reprezintă amestecul RPR auto-regenerativ, Lolium
perene cu multiplicare prin stoloni. Un alt amestec
revoluționar de semințe de gazon este SOS. Acest
amestec germinează la doar 4° C și este perfect
pentru semănarea în zonele fără iarbă goale pe
care s-a jucat în timpul iernii.
V-ați dori să creșteți și dvs. numărul de ore de joc
de pe teren? Alegeți una dintre soluțiile noastre
unice. Referințele noastre indică faptul că
amestecurile noastre de iarbă se comportă bine în
multe aspecte și în orice condiții. Amestecurile de
iarbă Barenbrug sunt utilizate la cele mai multe
competiții europene și internaționale de fotbal.
Însă amestecurile Barenbrug și-au demonstrat de
asemenea succesul pe parcursul evenimentelor la
scară largă, precum Jocurile Olimpice, Cupa
mondială de fotbal și Campionatele europene.
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Sport - cele mai noi produse
Speedy Green

Adecvat pentru supraînsămânțare









Instalare rapidă









Supersport



Rapide

Necesită o cantitate mai mică de
pesticide

RPR Sport

SOS

Supraînsămânțare

Însămânțare nouă

Plan de selecție

Adecvat pentru însămânțare nouă







Instalare rapidă





Auto-reparare







Toleranță mai mare la uzură







Cea mai ridicată toleranță la uzură



Necesită o cantitate mai mică de
îngrășământ



Cea mai rapidă instalare



Temperaturi de germinare scăzute, 4° C



Auto-reparare





Toleranță mai mare la uzură





Cea mai ridicată toleranță la uzură



Necesită o cantitate mai mică de
pesticide





Puternic precum fierul!
Acest lucru oferă o toleranță extrem de ridicată la
utilizare, precum și capacitatea de a se repara
singur.
RPR combină rezistența extremă cu instalarea
rapidă. Parte a revoluției: un gazon extrem de
viguros care se auto-constituie rapid. Acesta
Lolium peren regenerabil

combină ce-i mai bun din două părți, ceva ce putea

RPR (loliumul peren regenerabil) reprezintă o

fi anterior realizat doar prin semănarea de soiuri

adevărată revoluție în lumea ierbii. Este un lolium

diferite.

peren care dezvoltă stoloni și este chiar recunoscut
în Statele Unite drept soiul lolium perene stoloniferum. Este un soi care nu a mai apărut din anul 1836;
o adevărată inovație revoluționară de care puteți fi
mândru.
Grație alergătorilor, RPR construiește un gazon
extrem de puternic, cu o vigoare nemaiîntâlnită
pentru un lolium peren. Stolonii distincți se agață
unul de altul, construind o rețea de iarbă.
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un gazon sterp. Consultați tabelul

septembrie

octombrie





































Rapide
Supersport
SOS
Speedy Green





























decembrie

august



noiembrie

la Barenbrug, nu veți avea niciodată

iulie

dezghețat. Cu amestecul potrivit de

iunie

anului, cu condiția ca solul să se fi

RPR Sport

mai

semănate în orice moment al

aprilie

superioară Barenbrug pot fi

martie

semănare. Amestecurile de iarbă

februarie

Lună

Rezumat al calendarului de

ianuarie

Calendar





următor, pentru informații cu privire
la momentul când trebuie semănate amestecurile.

Reparați deteriorările
din timpul iernii

Liste de soiuri gazon
european

Iarbă la cerere, la temperaturi mai scăzute!

Cele mai bune soiuri ale Europei!

SOS (Super Over Seeding) se auto-instalează mai

În Europa, cele mai multe țări publică o listă

repede decât orice alt soi. Atunci când aveți nevoie

națională de soiuri. Pe o astfel de listă, se poate face

de iarbă cât mai repede posibil, SOS reprezintă

selecția dintre diferitele specii de gazon, de

singura variantă. Datorită instalării extrem de rapide

exemplu între lolium perene și poa pratensis. În

și mulțumită timpului de creștere, perioada de

cadrul soiurilor, puteți distinge între amestecuri

recuperare a gazonului este mai scurtă cu 15 zile.

pentru terenuri de sport și peluze sau pentru zone

Niciun alt amestec nu poate face acest lucru. SOS

de amenajare. Listele europene de soiuri de gazon

este util în special pentru repararea deteriorărilor

reprezintă ghiduri pentru aplicarea soiurilor și

din timpul iernii.

amestecurilor pentru sport, peluze și golf. O listă
importantă pentru Europa de nord vest o reprezintă

În plus față de cea mai rapidă perioadă de instalare,

British Turf Grass Seed, emisă de BSPB, iar studiile

SOS este unic în ceea ce privește temperatura la

sunt efectuate la STRI, în Bingley (Regatul Unit).

care se instalează. De la 4 grade Celsius, SOS
produce un gazon care poate servi imediat chiar și

În general, țările vorbitoare de limba germană se

celui mai dur meci de fotbal. Deoarece poate fi

bazează pe utilizarea listei RSM (emisă de FLL), în

semănat la scurt timp după iarnă, cluburile nu mai

timp ce scandinavii au propria listă SCANTURF, iar

sunt nevoite să improvizeze și să alterneze între

olandezii așa numitele „Grasgids”.

terenuri care pot fi sau nu adecvate pentru meci.
Toate listele cu soiuri prezintă calitatea și
Supraînsămânțarea cu SOS asigură reprimarea poa

comportamentul celor listate. Pe toate listele,

annua de pe terenurile de sport. Acest lucru

soiurile Barenbrug dețin poziții fruntașe pentru

înseamnă că sunt evitate zonele sterpe, precum și că

toleranță la uzură, rezistență la boli și toleranță la

zonele mai puțin dezvoltate din cauza poa annua nu

tăiere joasă, de exemplu.

mai reprezintă o problemă. Întrucât SOS produce
rădăcini adânci și germinează chiar și la temperaturi
scăzute, poa annua nu are nicio șansă de a se instala.
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RPR Sport

Regenerator și cel mai mare trafic posibil
•
•
•
•
•

Cea mai ridicată toleranță la uzură!
Revoluționar: lolium peren cu stoloni!
Gazon extrem de rapid și viguros.
Mai puțină poa annua.
Capacitate foarte ridicată de auto-regenerare primăvara.

Specificații
•
•
•
•
•
•

Viteză de instalare: foarte mare
Cerințe de azot: ridicate
Viteză de creștere: mare
Rata de semănat: 2 - 2,5 kg/100 m²
Înălțimea de tăiere: de la 20 mm
Ambalare la 15 kg

Însămânțare nouă

Compoziție
RPR

50 %

Lolium perene

50 %

Supraînsămânțare

Rapide

Amestec de soiuri de top din catalog pentru activități sportive!
•
•
•
•
•

Toleranță ridicată la uzură.
Sistem de rădăcini puternice.
Recuperare rapidă după perioada de iarnă.
Instalare rapidă.
Cel mai bun în urma testărilor.

Specificații
•
•
•
•
•
•

Viteză de instalare: mare
Cerințe de azot: normale
Viteză de creștere: normală
Rata de semănat: 2 - 2,5 kg/100 m²
Înălțimea de tăiere: de la 25 mm
Ambalare la 15 kg

Însămânțare nouă

Compoziție
Lolium perene

75 %

Poa pratensis

25 %

Supraînsămânțare

Supersport

Pentru însămânțarea unui teren nou și cu utilizare intensă
•
•
•
•

Toleranță excelentă la uzură.
Mai puțină irigare necesară.
Toleranță la tăiere joasă.
Cel mai bun în urma testărilor.

Specificații
•
•
•
•
•
•

Viteză de instalare: mare
Cerințe de azot: normale
Viteză de creștere: normală
Rata de semănat: 2 - 2,5 kg/100 m²
Înălțimea de tăiere: de la 25 mm
Ambalare la 15 kg

Însămânțare nouă
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Supraînsămânțare

Compoziție
Lolium perene

50 %

Poa pratensis

50 %

SOS - Super Over Seeding

Recuperare extrem de rapidă la temperaturi scăzute
• Cea mai rapidă instalare.
• Pentru supraînsămânțare la temperaturi scăzute (de la 4° C).
•	
Pentru recuperare extrem de rapidă a terenurilor de fotbal
și a parcurilor.
• Crește numărul de ore de joc.
• Reducere de poa annua.
Specificații
•
•
•
•
•
•

Viteză de instalare: extrem de mare
Cerințe de azot: ridicate
Viteză de creștere: extrem de mare
Rata de semănat: 4,5 - 5 kg/100 m²
Înălțimea de tăiere: 12 - 40 mm
Ambalare la 15 kg

Însămânțare nouă

Compoziție
SOS

50 %

Lolium perene

50 %

Supraînsămânțare

Speedy Green

Amestec de iarbă pentru terenuri de sport și alte utilizări
• Germinare și instalare rapidă.
•	
Adecvat pentru restaurarea terenurilor de sport,
parcurilor și zonelor intens utilizate.
• Toleranță excelentă la uzură.

Specificații
•
•
•
•
•
•

Viteză de instalare: foarte mare
Cerințe de azot: ridicate
Viteză de creștere: mare
Rata de semănat: 1,5 - 2,5 kg/100 m²
Înălțimea de tăiere: de la 20 mm
Ambalare la 15 kg

Însămânțare nouă

Compoziție
Lolium perene

100 %

Supraînsămânțare
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Peluze și zone de amenajare
Joc, plimbare, antrenament. Cu toții ne amintim experiențele grozave
de pe un gazon sau de pe un teren de sport. Iarba poate fi întâlnită în
grădinile noastre, în parcuri și pe terenurile de sport și este sinonimă cu
starea de bine. Știați însă ca iarba are multe alte calități? Iarba purifică
apa și aerul și reține CO2. Iarba are o importanță esențială pentru

sustenabilitatea pământului. Importanța unui gazon, parc sau teren de
sport merge dincolo de calitățile estetice și practice ale ierbii.
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Barenbrug a dezvoltat un amestec de semințe de
gazon diferit pentru fiecare utilizare. Acest lucru
înseamnă că un gazon ornamental are alte cerințe
decât gazonul destinat pentru joacă sau sport.
Pentru terenuri cu gazon exclusiv ornamental,
Barenbrug oferă în ambalaj festuca rubra cu frunze
fine, care poate fi taiat foarte jos.
Există, de asemenea, amestecuri de semințe de
gazon pentru utilizări foarte specifice. Acestea sunt,
de exemplu, amestecul Shadow, care crește bine în
condiții de umbră sau Water Saver, un amestec de
semințe care poate produce un gazon perfect
verde în condiții foarte uscate.
Un alt amestec special este reprezentat de Mow
Saver. Acest gazon nu necesită o tăiere atât de
deasă și, prin urmare, produce mai puține resturi
în urma tăierii. Este un amestec sustenabil atât din
perspectivă economică, cât și practică. Toate
amestecurile îndeplinesc cele mai ridicate cerințe
de sustenabilitate și sunt identificate de Barenbrug
prin intermediul etichetei Green Earth. Pe scurt,
dacă doriți să faceți o alegere bine gândită pentru
gazonul, parcul sau terenul dvs. de sport, alegeți
unul dintre amestecurile noastre unice!
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Peluze și zone de amenajare cele mai noi produse













Adecvat pentru gazon de sport







Adecvat pentru parcuri













Margini ale drumurilor
și aeroporturi

Peluze și grădini

Cea mai ridicată toleranță la uzură
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Bar Roadside



Adecvat pentru gazon ornamental

Shadow

Water Saver

Peluze și grădini

Mow Saver

Bar Power RPR

Plan de selecție



Toleranță mai mare la uzură



Toleranță la secetă



Instalare rapidă



Potrivit pentru soare și zone umbroasege



Frunze fine





Cu eticheta Green Earth

























- Necesită mai puțină irigare



- Necesită o cantitate mai mică de îngrășământ



- Necesită o cantitate mai mică de pesticide



- Necesită tăiere mai rară





Potrivit pentru marginile drumurilor





Întreținere redusă





Toleranță la secetă







Control al eroziunii







Cu eticheta Green Earth











Potrivit pentru aeroporturi

- Necesită mai puțină irigare





- Necesită o cantitate mai mică de îngrășământ





- Necesită o cantitate mai mică de pesticide





- Necesită tăiere mai rară
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Puternic precum fierul!

Green Earth

Lolium peren regenerabil

Gestionare ecologică și ușurință în utilizare

Gazonul joacă rolul principal în grădini. Un gazon

Prin introducerea etichetei pentru calitate Green

atractiv va îmbunătăți imediat aspectul oricărei

Earth, Barenbrug ajută îngrijitorii de iarbă să

grădini. Din păcate, numeroase grădini arată

asigure o utilizare și o gestionare sustenabilă a

dezamăgitor din cauza calității scăzute a gazonului.

ierbii lor. Toate soiurile și amestecurile care poartă

Vă doriți, desigur, un gazon pe care orice copil să

eticheta de marcă de calitate Green Earth au fost

se poată juca fericit, fără să producă deteriorări

testate în mod independent de organizații de

prea mari. Acest lucru este acum posibil cu

cercetare naționale și internaționale. Prin Green

revoluționarul Bar Power RPR.

Earth, Barenbrug speră să contribuie la o lume
verde, în care generațiile viitoare se vor putea

Creșterea ierbii poate dura o perioadă lungă de

bucura de sport și de alte activități recreative.

timp. Cu Bar Power RPR cu instalare rapidă, acest
lucru poate fi acum grăbit. O dată iarba instalată,
vă veți putea bucura de un gazon frumos, cu o
toleranță ridicată la uzură. Tehnologia RPR
garantează un gazon compact, care se va regenera
după fiecare deteriorare.
Compoziția unică din Bar Power RPR are ca rezultat
un gazon atractiv, cu toleranță foarte bună la uzură.
Un gazon natural reprezintă cea mai frumoasă și
sustenabilă fundație a oricărei grădini.
RPR este un lolium peren regenerabil, care
formează stoloni. Este, deci, primul soi de lolium
peren cu această caracteristică distinctă. Până
acum, poa pratensis era singurul tip de iarbă
stoloniferă. Stolonii fac ca RPR să fie de multe ori
mai puternică decât alte tipuri de lolium peren,
fără să-i afecteze în vreun fel creșterea. Rezultatul
este un lolium peren regenerabil cu o excelentă
toleranță la uzură și cu o calitate vizuală ridicată,
foarte adecvat pentru gazonul de grădină, parcuri
și zone de amenajare. RPR și-a demonstrat deja
valoarea pe terenuri de sport și de golf.
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Bar Power RPR

Gazon puternic precum fierul
•
•
•
•
•
•
•

Tehnologie RPR în interior!
Rapid și puternic.
Capacitate de regenerare prin intermediul stolonilor.
Pentru însămânțare nouă și supraînsămânțare.
Rezistență ridicată la boli.
Mai puține buruieni.
Densitate mare a gazonului.

Specificații
•
•
•
•
•
•

Viteză de instalare: mare
Cerințe de azot: normale
Viteză de creștere: mare
Rata de semănat: 2,0 - 2,5 kg/100 m²
Înălțimea de tăiere: de la 10 mm
Ambalare la 1, 5, 15 kg

Gazon

32

Zone de amenajare

Marginile drumurilor

BARENBRUG | PELUZE ȘI ZONE DE AMENAJARE

Compoziție
RPR

30 %

Lolium perenne

30 %

Festuca rubra

10 %

Festuca rubra commutata

20 %

Poa pratensis

10 %

Water Saver

Iarbă cu mai puțină apă
•
•
•
•
•

Învingeți seceta!
Soiuri unice de Festuca arundinacea!
Înrădăcinare extrem de adâncă (până la 60 cm).
Economie de apă și de costuri.
Etichetă Green Earth - pentru întreținere sustenabilă.

Specificații
•
•
•
•
•
•

Viteză de instalare: normală
Cerințe de azot: normale
Viteză de creștere: normală
Rata de semănat: 3,0 - 3,5 kg/100 m²
Înălțimea de tăiere: 30 - 40 mm
Ambalare la 1, 5, 15 kg

Gazon

Zone de amenajare

Compoziție
Festuca arundinacea

80 %

Lolium perenne

10 %

Poa pratensis

10 %

Marginile drumurilor

Mow Saver

Iarbă joasă, cu instalare rapidă
•
•
•
•
•
•

Mai puține sesiuni de tăiere.
Volum mai mic de resturi tăiate care trebuie eliminate.
Instalare rapidă.
Ideal pentru roboții de tuns iarba.
LMT - Tehnologie pentru mai puțină tăiere.
Etichetă Green Earth - pentru întreținere sustenabilă.

Specificații
•
•
•
•
•
•

Viteză de instalare: mare
Cerință de azot: redusă
Viteză de creștere: lent
Rata de semănat: 2,0 - 2,5 kg/100 m²
Înălțimea de tăiere: de la 10 mm
Ambalare la 1, 5, 15 kg

Gazon

Zone de amenajare

Compoziție
LMT

100 %

Marginile drumurilor

Shadow

Puternică atât în lumina soarelui, cât și la umbră
•
•
•
•
•
•

Previne creșterea de mușchi.
Gazon compact.
Foarte adecvat pentru zonele umbroase.
Pentru zone cu gazon, care pot fi folosite mulți ani.
Toleranță bună la uzură.
Câștigător al premiului pentru inovație.

Specificații
•
•
•
•
•
•

Viteză de instalare: normală
Cerințe de azot: normale
Viteză de creștere: normală
Rata de semănat: 2,5 - 3,0 kg/100 m²
Înălțimea de tăiere: de la 15 mm
Ambalare la 1, 5, 15 kg

Gazon

Zone de amenajare

Compoziție
Deschampsia cespitosa

20 %

Poa pratensis

20 %

Festuca rubra commutata

20 %

Festuca rubra trichophylla

20 %

Festuca trachyphylla

20 %

Marginile drumurilor
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Specii de gazon
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Descampsia cespitosa
Tufted hairgrass

Agrostis capillaris
Browntop bent

Festuca arundinacea
Tall fescue

Agrostis stolonifera
Creeping bent

Festuca trachyphylla
Hard fescue

Poa pratensis
Smooth-stalked meadow-grass

BARENBRUG | SPECII DE GAZON

Festuca rubra rubra
Strong creeping red fescue

Festuca rubra litoralis
Slender creeping red fescue

Festuca rubra commutata
Chewings fescue

Lolium perenne
Perennial ryegrass

Poa annua
Annual meadowgrass

Lolium multiflorum westerwoldicum
Annual ryegrass

Lolium perenne stoloniferum
Regenerating perennial ryegrass (RPR)
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