Ustoppelig!
Græs med etableringsgaranti

Great in Grass

Beskyt din investering med
Yellow Jacket Water Manager
B

arenbrug er kendt for sine innovative græskoncepter,
som udgør løsninger i en række forskellige situationer.
Vi vil naturligvis alle helst have et tæt, grønt græstæppe
så hurtigt som muligt. Det er dog ikke altid lige nemt at
realisere. Der er f.eks. en risiko for, at (en betydelig del
af) græsfrøene ikke spirer, hvis de ikke får vand nok. Og
herefter udgør en række abiotiske stressfaktorer en trussel
mod de fremspirede planters etablering.
Ingen vand, ingen spiring!
Fremspiringshastighed er genetisk bestemt, noget som vi
ikke har indflydelse på. Vi har derimod indflydelse på, om
spiringen overhovedet lykkes, for uden vand er der ingen
spiring. Hvorvidt spiringen finder sted, afhænger således
af den tilgængelige vandmængde.
Ingen etablering ved abiotisk stress
I etableringsperioden er der en række abiotiske
stressfaktorer, som tager livet af mange unge planter.
Abiotiske stressfaktorer for planterne er bl.a. tørke, varme,
vind og salt. Her spiller vandmængden og temperaturen en
afgørende rolle.
Yellow Jacket Water Manager sikrer en optimal
afbalanceret fugtighed og gør det således muligt både for
frøene at spire og for planterne at etablere sig, selv under
ekstreme forhold.

Yellow Jacket Water Manager
Yellow Jacket Water
Manager er udviklet af
Aquatrols i samarbejde med
Barenbrug. Det er verdens
første teknologi anvendt
på frø, der regulerer
vandmængden omkring
frøet og i jorden omkring
den unge plante.
Ved vanding flyder
frøbehandlingsmidlet ud i jorden, hvor det hæfter sig til
sandkornene. Herved opstår der en Plant Survival Zone.
Plant Survival Zone
Den opståede Plant Survival Zone fastholder ikke kun vandet
i jorden, men regulerer også fugtbalancen omkring frøet.
Den sørger således for den komplette vandregulering og
bidrager dermed til:
• En vellykket spiring.
• Etableringssikkerhed.
• Flere overlevende og sunde planter.
• Større chancer for overlevelse under ekstreme forhold.
Det betyder, at vækstforholdene optimeres, så planterne
udsættes for betydeligt færre stressfaktorer. Det giver mere
livskraftige planter og et græstæppe, der udvikler sig
meget hurtigere.

FIGUR 1: Sådan virker Yellow Jacket Water Manager og Plant Survival Zone

Plant Survival Zone

Fase 1: Water Manager fordeles i jorden med vandet, Fase 2: Plant Survival Zone sørger for, at frøet har
så der opstår en Plant Survival Zone
vand nok til at kunne spire, og regulerer fugtbalancen
omkring den unge plante under etableringen.

Fase 3: Græsplanten eksponeres for mindre abiotisk
stress, hvilket giver flere overlevende planter.

Vellykket spiring
Fremspiringshastighed er genetisk bestemt, noget
som vi ikke har indflydelse på. Vi har derimod
indflydelse på, om spiringen lykkes. Den første afgørende
faktor for græsfrøets vækst er vand. Uden vand sker der
nemlig ingen spiring. Yellow Jacket Water Manager udgør
nøglen til spiring, idet den skaber en optimal fugtbalance.

Yellow Jacket Water Manager giver ekstra
muligheder under ekstreme forhold. Ved hjælp af
en Plant Survival Zone sørger den for vand omkring frøet
og skaber forhold, som gør det muligt for græsplanten at
etablere sig uden stresspåvirkning. Hermed genoprettes hele
fugtbalancen.

Forsøg udført af anerkendte forskningscentre viser, at Yellow
Jacket Water Manager har en væsentlig betydning for, om
spiringen lykkes, ved både ny- og eftersåning (se figur 2).

Skader
Når der opstår skader i et græstæppe, bliver der ofte
eftersået for at udbedre skaderne. Disse skader skyldes ofte
ekstreme forhold i den forudgående periode. Tørkestress med
permanente tørkepletter til følge er et velkendt eksempel, og
andre eksempler er saltskader og våde forhold.
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Figur 2: Forskel i spiring 7 dage efter såning og væsentlig forskel
14 dage efter såning
(Kilde: STRI, Bingley UK)

Tørkepletter
Tørkepletter opstår ofte på sandjord. Det er normalt nytteløst
at så græsfrø på en tørkeplet (se figur 3). Da jorden er
vandafvisende, mangler græsfrøet nøglen til spiring – vand.
Ved vanding når vandet aldrig ned til frøet, da dråberne
preller af på den tørre plet i stedet for at blive absorberet.
Yellow Jacket Water Manager sikrer absorberingen og
dermed frøets adgang til vandet (se figur 4).
Våde forhold
Sommetider fastholder det øverste jordlag for meget vand,
så græsfrøet kvæles. Når jorden er for fugtig, sørger Yellow
Jacket Water Manager for, at den overskydende fugt ledes
bort – dvs. vandregulering.
Så uanset om jorden indeholder for meget eller for lidt fugt,
sørger den dannede Plant Survival Zone for at beskytte frøet,
så det kan spire og etablere sig!
Figur 3

Figur 4

Worldwide research - Yellow Jacket Water Manager
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Aquatrols HQ Paulsboro, NY (USA)
New Mexico State University, Las Cruces NM (USA)
Penn State University (USA)
Universities of Florida & Texas (USA)
STRI, Bingley (UK)
Landlab - Vicenza (IT)
Trails on golf courses (NL)
Barenbrug Holland - coating plant Nijmegen
& Research Wolfheze (NL)

Vandafvisende forhold:
ingen spiring!

Yellow Jacket Water Manager udgør
nøglen til spiring!

Etableringsgaranti
Vand har også stor betydning for en
hurtig og vellykket etablering. Vandet spiller en
altafgørende rolle:
•
•
•
•
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For
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Flere overlevende og sunde
planter
Yellow Jacket Water Manager reducerer
stressfaktorerne for planten betydeligt. Det giver
mere livskraftige planter og et græstæppe, der udvikler
sig meget hurtigere.

den første fase af fotosyntesen.
optagelsen af næringsstoffer.
plantens transport af nærings- og byggestoffer.
afkøling af planten.

For meget eller for lidt vand eller for høje temperaturer
udgør abiotiske stressfaktorer i etableringsperioden. Denne
stress nedsætter den unge plantes modstandsevne, så mange
planter dør (se figur 5).
Yellow Jacket Water Manager optimerer vækstforholdene for
de unge græsplanter med Plant Survival Zone. Denne zone
sikrer stressfri forhold og dermed en garanteret etablering.

Mindre stress med vandregulering
De optimale fugtforhold, som skabes i Plant Survival Zone,
sikrer ikke kun plantens adgang til vand, men også en mere
konstant temperatur i jorden omkring planten. Vand er længere
tid om at varme op og kortere tid om at køle ned end jord. En
mere konstant temperatur betyder også, at der er én abiotisk
stressfaktor mindre. Mindre stress fører igen til en bedre
fotosyntese og dermed til en hurtigere etablering. Det sikrer i
sidste ende i en vellykket græsetablering.
Vand er således altafgørende for plantens vækst – og der må
hverken være for meget eller for lidt. Det klarer Yellow Jacket
Water Manager!
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Figur 5: Ved brug af ubehandlede frø bortfalder en del af de spirede
planter som følge af abiotisk stress!
(Kilde: De Pan - Aquatrols/Barenbrug)

Figur 6: Reduceret spiring og tab af spirede planter under etableringen som
følge af abiotisk stress.
(Forsøg udført af Aquatrols & Barenbrug, UG&CC De Pan)

Ubehandlet

Figur 7: 9 dage efter såning – Sallandsche golfclub “De Hoek” (NL)

Bar Fescue
Et must til bæredygtige
greens!

NYHED

Fescue Overseeding

Holdbart koncept til nyog eftersåning af tees
og fairways!

✔
❑ Green
✔
❑ Fairway
✔
❑ Tee

❑ Green

❑ Rough

✔
❑ Fairway
✔
❑ Tee
❑ Rough
✔

Ustoppelig!

Ustoppelig!

• Tåler lav klippehøjde.

• Stærk blanding til tees og fairways.

• Tæt græstæppe.

• Tæt og fint græstæppe.

• Høj spilleintensitet om sommeren.

• Kræver mindre vand.

• Høj sygdomsresistens.

• Kræver mindre gødning.

• Kræver mindre gødning.

• Kræver mindre klipning.

• Fortræffelig tørketolerance.
• Kræver mindre vand.

Sammensætning

Sammensætning
Rødsvingel - uden udløbere

60 %

Rødsvingel - korte udløbere

40 %

Specifikationer
• Etableringshastighed: hurtig • Gødningsbehov: lavt
• Væksthastighed: normal • Udlægsmængde: 30-40 g/m²
• Klippehøjde: fra 4 mm • Emballage: 15 kg

Powered by:

Rødsvingel - lange udløbere

40 %

Rødsvingel - uden udløbere

40 %

Rødsvingel - korte udløbere

20 %

Specifikationer
• Etableringshastighed: hurtig • Gødningsbehov: lavt
• Væksthastighed: normal • Udlægsmængde: 30-40 g/m²
• Klippehøjde: fra 7 mm • Emballage: 15 kg

Powered by Aquatrols
Aquatrols er førende på globalt plan inden for udvikling
af teknologier til optimering af balancen mellem jord,
vand og planter. Barenbrug er global markedsleder
inden for innovation og udvikling af nye græskoncepter.
Dette samarbejde har sikret, at de bedste græsfrø spirer
problemfrit og vokser sig til livskraftige, stærke græsplanter.
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Fordelene ved Yellow Jacket Water Manager
er bl.a.:
•
•
•
•

En vellykket spiring.
Etableringssikkerhed.
Flere overlevende og sunde planter.
Større chancer for overlevelse under
ekstreme forhold.

Vores forhandler i Danmark
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