IJZERSTERK
zelf herstellend Engels raaigras

Revolutionaire technologie: zelf herstellend en
hoogste bespelingstolerantie, ook bij korter maaien!
RPR technology inside!

RPR is een zelf
herstellend Engels raaigras
dat uitlopers vormt. Het is
het eerste Engels raaigras
dat dit specifieke kenmerk
heeft; voorheen was het
vormen van uitlopers alleen voorbehouden aan
veldbeemdgras. Door de uitlopers is RPR vele malen
sterker dan andere soorten Engels raaigras, terwijl het
wel dezelfde snelheid behoudt. Het resultaat is een zelf
herstellend Engels raaigras dat prima bestand is tegen
betreding en kort maaien. In combinatie met fijnbladig
Engels raaigras is RPR ook goed toe te passen op
fairways en tees.

Determinate stolons

I

n toenemende mate worden golftees en –fairways
intensiever gebruikt. Hierdoor ontstaat er meer schade.
Herstel treedt echter niet of te langzaam op omdat
reguliere tee- en fairwaymengsels niet zelf herstellend
zijn. RPR is zelf herstellend en zorgt voor zowel een
sterke als snel vestigende tee of fairway. Door aan deze
mengsels RPR technologie toe te voegen worden snelheid
en een sterke zode gebundeld, beperkt het schadebeeld
zich en krijgt straatgras minder kans zich in de mat te
vestigen. Beide mengsels kunnen tot 10 mm worden
gemaaid.
Bar Extreme RPR is een 100 % fijnbladig engels
raaigrasmengsel met RPR en staat voor extreem snel en
sterk. Het wordt hoofdzakelijk voor doorzaai gebruikt.
Bar Intensive RPR is een tee en fairwaymengsel
bestaande uit roodzwenkgras en fijnbladig engels
raaigras waaraan RPR technologie is toegevoegd.
Hierdoor wordt een sterk mengsel verkregen dat dankzij
het roodzwenk een hoge ziekteresistentie behoudt en
een extreem dichte zode vormt. Bar Intensive RPR wordt
zowel voor inzaai als doorzaai gebruikt.

IJzersterke golfbanen
De uitlopers in RPR zorgen voor een
natuurlijk netwerk van horizontale uitlopers.
Deze vormen een soort van netting in de zode, waardoor
RPR een uitstekende betredingstolerantie biedt. In plaats
van losse grasplantjes, zoals bij traditioneel Engels
raaigras, heeft ieder grasplantje van RPR een link naar
andere plantjes en naar de bodem. Het gras laat zich
dankzij RPR niet zomaar uit de tee wegslaan, maar wordt
zelfs bij de hardste slag van alle kanten vastgehouden.
Hierdoor houden tees en fairways een dichte zode
waarop intensiever gegolfd kan worden zonder onnodige
divots te creëren.

Jaarrond dichte grasmat
Met RPR wordt voor het eerst sterkte en
snelheid in één soort gebonden. Dit heeft als
voordeel dat alle eigenschappen binnen het mengsel
tegelijkertijd tot uiting komen. Het gras komt snel op en
kan worden bespeeld nadat zich een gesloten
grasmat heeft gevormd. Traditioneel worden op tees en
fairways sterke grassoorten zoals veldbeemdgras gebruikt
die trager van opkomst zijn dan Engels raaigras.
Ter compensatie wordt veldbeemdgras in een aantal
gevallen gecombineerd met een sneller Engels raaigras.
Hoewel de opkomst en vestiging dan weliswaar vlotter
zijn, laat de tolerantie tegen bespeling van de tee cq.
fairway te wensen over. Door RPR technologie toe te
voegen aan het mengsel wordt stevigheid met snelheid
gecombineerd en blijft de grasmat van de tee of fairway
het jaarrond gesloten. Voordeel is dat hierdoor op
jaarbasis meer golfrondes gespeeld kunnen worden.

GEWOON
Engels raaigras

Op de foto is goed te zien hoe de determinate stolons zich
ontwikkelen in RPR.

Hier zien we dat een pol RPR in een jaar tijd een ruim 50 % groter
omtrek heeft gekregen ten opzichte van gewoon Engels raaigras.

Onderstaande tabel laat het verschil in effectieve groei
zien tussen het nieuwe mengsel Bar Intensive RPR en
Bar Fairway (met veldbeemd). Dankzij RPR is er eerder
groei in het voorjaar waardoor ook eerder bespeling
mogelijk is.

Voorkómen van straatgras
RPR heeft de stevigheid van veldbeemdgras
maar vestigt zich veel sneller. Hierdoor maakt
het ongewenste straatgras veel minder kans zich te
vestigen in uw tee of fairway. Dit heeft als voordeel
een dichtere, beter wortelende grasmat die minder mest
en water nodig heeft. Proeven hebben aangetoond dat
gebruik van het nieuwe mengsel Bar Extreme RPR
de straatgrasdruk met 20 % kan doen afnemen binnen
2 maanden na inzaai (zie tabel).
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Korter maaien is ook geen probleem voor RPR. Combinatie
met fijnbladige Engels raaigrassen maakt een maainiveau
tot 10 mm mogelijk waarbij de stevigheid en het zelf
herstellend vermogen van RPR behouden blijft.

Specificaties RPR technology
Morfologische kenmerken
Groeiwijze
Grashoogte
Bladbreedte
Bladkleur
Bewortelingsdiepte
Zaden per gram
Resistentie tegen ziekten
Mate van viltopbouw
Snelheid vestiging
Groeisnelheid

uitlopendvormend
met stolonen
35 mm
als Engels raaigras met uitlopers
middengroen
20 - 25 cm
700
goed
zeer laag
hoog
hoog

Omgevingscondities
pH
Bodemtype
Bespelingstolerantie
Schaduwtolerantie
Kiemtemperatuur
Vestiging

5,0 - 7,5
alle
zeer goed
goed
gemiddeld
snel

Onderhoudscondities
Algemene onderhoudsbehoefte
Maaihoogte
Maaifrequentie
Waterbehoefte
Stikstofbehoefte

gemiddeld
vanaf 10 mm
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld

Zaaien
Inzaaihoeveelheid

20 - 25 g/m2

Doorzaaihoeveelheid
Zaaidiepte

15 - 20 g/m2
maximaal 15 mm

Verpakking

15 kg

VS.

Traditioneel
Engels raaigras

Bar Intensive RPR

Bar Extreme RPR

IJzersterke golfbanen
met een zeer dichte
grasmat

IJzersterke golfbanen
met extreem snelle
vestiging

❑ Green
❑ Fairway
❑	Tee
❑ Rough

✔
✔

❑ Green
❑ Fairway
❑	Tee
❑ Rough

✔
✔

• Dichtere grasmat.

• Zeer snelle vestiging.

• Hoge ziekteresistentie.

• Minder straatgras.

• Voor inzaai en doorzaai.

• Voornamelijk voor doorzaai.

• Minder schade en zelfherstellend.

• Minder schade en zelfherstellend.

• Voor hogere bespelingsintensiteit.

• Voor hogere bespelingsintensiteit.

• Jaarrond groen.

• Jaarrond groen.

Samenstelling
RPR

25 %

Fijnbladig Engels raaigras

25 %

Gewoon roodzwenkgras

25 %

Roodzwenkgras met fijne uitlopers

25 %
Samenstelling
RPR

35 %

Fijnbladig Engels raaigras

65 %

Specificaties
Specificaties
• Snelheid vestiging: snel • Meststofbehoefte: normaal
• Groeisnelheid: snel • Zaaidichtheid: 20 - 25 gr/m²
• Maaihoogte: vanaf 10 mm • 15 kg verpakking

• Snelheid vestiging: zeer snel • Meststofbehoefte: hoog
• Groeisnelheid: zeer snel • Zaaidichtheid: 20 - 25 gr/m²
• Maaihoogte: vanaf 10 mm • 15 kg verpakking

“Sommige dingen moet je zelf zien om ze te geloven.
Uitlopervormend Engels raaigras was daar een goed voorbeeld
van, maar na het zien van RPR ben ik overtuigd. Engels raaigras
dat uitlopers vormt, een extreme bespelingstolerantie kent en
toch snel vestigt en groeit heeft alles in zich om de soort
Engels raaigras naar een hoger plan te tillen”.
“We hebben vorig jaar RPR gebruikt bij
Andy Newell,
de renovatie van een tee en we waren er
Hoofd “Turfgrass Biology”, STRI.
weg van! We hebben nu ingepland om alle
tees op de baan met RPR door te zaaien,
gewoonweg vanwege de fantastische prestatie van dit product.”
Gary Lindsey,
Superintendent Vermillion Fairways Golf Course,
Cook, Minnesota, USA.
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RPR technology inside!
RPR zorgt voor een zelf herstellende tees en fairways met de hoogste bespelingstolerantie.
De voordelen van RPR in de praktijk zijn onder andere:
zorgt voor ijzersterke golfbanen.
zorgt snel voor een dichte zode.
beperkt het aandeel straatgras.
zorgt voor meerdere golfrondes per jaar.
zorgt voor een mooiere grasmat.
zorgt voor minder onkruid.
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