Obrázky ukazují schopnost výběžků RPR zakořenit

RPR
Regenerační jílek vytrvalý
RPR je monokulturní směs jílku vytrvalého, který má vysokou regenerační schopnost v závislosti na tvorbě nadzemních
výběžků (stolonů). RPR odolává i silné zátěži a zachovává si svůj vzhled. RPR díky těmto vlastnostem překonává tradiční jílek
vytrvalý, a proto se výborně hodí ke sportovním účelům.
Výsevní dávka:
Dosev:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
Cena:

20–25 g/m2
15–20 g/m2
max. 15 mm
15–40 mm
15 kg
158,- Kč/kg

Nezastavitelný!
Růst trávy je zajištěn
Růst trávy je zajištěn

Žádná voda, žádné klíčení
Rychlost klíčení je určena geneticky a nelze ji ovlivnit. Úspěch vyklíčení ale ano, protože bez vody
klíčení není možné. Úspěch klíčení je tedy určen především dostupností vody.
Žádný růst při abiotickém stresu
Během období růstu existuje vysoká míra abiotického stresu, který je pro mnoho mladých rostlin
fatální! Abiotickým stresem se rozumí stres ovlivňující rostlinu, který je způsoben mimo jiné suchem,
teplem, větrem a solí. Vlhkost a teplota hrají klíčovou
roli.

Yellow Jacket Water Manager
Yellow Jacket Water Manager
byl vyvinut společností Aquatrols ve
spolupráci s firmou Baenburg. Jedná se
o světově první zdokonalenou technologii setí,
která řídí množství vody okolo osiva a půdu
kolem mladých rostlin. Při zavodnění se dostane
ošetřené osivo z půdy a následně se váže na písečná
zrna. Tím se vytvoří oblast pro ujmutí rostlin.
Oblast pro ujmutí rostlin
Oblast pro ujmutí rostlin, která je vytvořena, nejen
zadržuje vodu v půdě, ale také reguluje vlhkost
kolem semena. Zajišťuje tedy celkové řízení vody
a má následující přínos:
• Úspěšnější klíčení
• Zajištěný růst
• Vyšší míra přeživších a zdravých rostlin
• Zvýšená šance na přežití v extremních podmínkách

Yellow Jacket Water Manager zajišťuje optimální
vlhkost a nabízí tak řešení pro klíčení semen
a vytvoření rostliny, a to i v extrémních podmínkách.

Růstové podmínky jsou tedy optimalizované, čímž
se znatelně snižuje stres rostliny. To vede k vitálnější
trávě a trávníku, který se mnohem rychleji vyvíjí.

RPR YJWM

Bar Intensive RPR YJWM

Rychlé a rovnoměrné
klíčení osiv
i při vysokých
teplotách
• Fotbal
• Rugby
• Dostihové dráhy
• Dětská hřiště

Nezastavitelný !
• Vysoká hustota porostu
• Rychlé a rovnoměrné klíčení
• Rychlejší regenerace porostu
• Klíčení osiv i za vyšších teplot
• Kvalitní hřiště v letním období
Výsevní dávka:
Dosev:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
Cena:

20–25 g/m2
15–20 g/m2
max. 15 mm
min. 10 mm
15 kg
199,- Kč/kg

Golfová hřiště pevná
jako ocel
s hustým porostem
• Fairway, Tee
• Hustší porost
• Vysoká odolnost vůči nemocem
• Vhodná k zakládání i dosevu
• Rychlé a rovnoměrné klíčení osiv
• Kratší doba pro zprovoznění hřiště
• Více hracích hodin

Nezastavitelný !
Složení: 25 % Kostřava červená krátce výběžkatá
25 % Kostřava červená trsnatá
25 % Jílek vytrvalý
25 % RPR
Výsevní dávka:
Dosev:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
Cena:

20–25 g/m2
15–20 g/m2
max. 15 mm
min. 10 mm
15 kg
198,- Kč/kg

Úspěšnější klíčení
Rychlost klíčení je určena
geneticky a nelze ji ovlivnit.
Úspěch správného klíčení. Prvním
nezbytným krokem pro růst travního osiva
je voda. Bez vody není možné klíčení. Yellow Jacket
Water Manager nabízí řešení pro vyklíčení semene
vytvořením optimálního stavu vlhkosti!
Výzkum renomovaných výzkumných institucí ukazuje, že Yellow Jacket Water Manager vykazuje jak
při osevu, tak při dosévání významné rozdíly v úspěchu klíčení.
Rozdíl v klíčení
80
Procento vyklíčení a růstu %

Barenbrug je známý pro své inovativní travní
koncepty, které poskytují řešení nejrůznějších
situací. Samozřejmě všichni toužíme mít co nejrychleji hustý zelený trávník. Samotná realizace
však není vždy snadná. Je možné, že podstatná
část travního semena nevyklíčí, není-li k dispozici dostatek vody. Vyklíčenou rostlinu pak při
růstu ohrožuje abiotický stres.
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Počet dní po zasetí
Bez ošetření

Bar Extreme RPR YJWM
Golfová hřiště
pevná jako ocel
s extrémně rychlým
zapojením porostu
• Fairway, Tee
• Velmi rychlé zapojení porostu
• Menší výskyt lipnice roční
• Vhodnější pro dosev
• Menší míra poškození vzhledem
k regeneračním schopnostem
• Více hracích hodin

Nezastavitelný !
Složení: 70 % Jílek vytrvalý
30 % RPR
Výsevní dávka:
Dosev:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:
Cena:

20–25 g/m2
15–20 g/m2
max. 15 mm
min. 10 mm
15 kg
202,- Kč/kg

