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Bar Duo Bent is een superieur grasmengsel 
van Barenbrug met struisgrassen. Dit 
nieuwe mengsel voor golfgreens geeft een 
sneller spel, blijft super groen en heeft toch 
minder stikstof nodig.

Bar Duo Bent is een nieuw mengsel 
voor gebruik op golfgreens. Het 
mengsel is de perfecte combinatie 

van twee soorten struisgrassen, gewoon 
struisgras Barking (Agrostis capillaris) en 
wit struisgras Bengal (Agrostis stolonifera). 
Beide soorten presteren afzonderlijk van 
elkaar al erg goed maar samen in een 
mengsel wordt 1 + 1 echt 3.

Uitzonderlijke prestaties
Bar Duo Bent heeft uitzonderlijke goede 
prestaties geleverd in de Barenbrug Green-
proef met verschillende meststoffenniveaus 
bij STRI. De proef is opgezet met andere 
golfmengsels, struisgrasmengsels en 
monoculturen, inclusief Agrostis capillaris, 
Agrostis canina en Agrostis stolonifera. 
De proef toont aan dat Bar Duo Bent 
gemakkelijk kan concurreren met 100 
procent Agrostis stolonifera voor wat 
betreft graskwaliteit en speelkwaliteit. 
Daarnaast behaalt Bar Duo Bent 
dezelfde graskwaliteit met een betere 
ziektetolerantie - tegen onder andere 
dollarspot – bij een lagere stikstofvraag.

Het mengsel bestaat uit een mix van 
gewoon struisgras en wit struisgras. 
Greenkeepers die kiezen voor Bar Duo 
Bent kunnen greens korter maaien (korter 
dan 5 mm), hebben minder stikstof nodig 
én zien sneller mooie, groene greens.

Vakbeurs Harrogate
In januari in Engeland, tijdens de Europa’s grootste 
indoorvakbeurs voor golf- en sportveldbeheer in 
Harrogate, is het nieuwe graszaadmengsel voor 
golfbanen geïntroduceerd. Professionals uit heel Europa 
bezochten deze toonaangevende beurs. Ook Barenbrug 
was aanwezig met Bar Duo Bent: het revolutionair 
graszaadmengsel speciaal voor in- en doorzaai van 
golfgreens.

Bar Duo Bent gebruiken bij:
Nieuw inzaai en doorzaai van struisgrasgreens 
waar minder meststoffen worden gebruikt; 
Doorzaai van roodzwenkgreens om korter 
te kunnen maaien;
Doorzaai van struisgrasgreens om de 
ziektetolerantie te verhogen.

Eigenschappen en voordelen
Gewoon struisgras 50%, wit struisgras 50%
Zaaihoeveelheid 8 g/m2

Doorzaaihoeveelheid 4 g/m2

Maaihoogte tot 4 mm (in groeiseizoen)
Snelle vestiging
Middelmatige meststoffenbehoefte
Snelle groei

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Niet stilzitten
2009 is een jaar dat we niet snel vergeten. De 
economische crisis, die eind 2008 begon, sloeg zijn 
tentakels uit. Iedereen heeft er op de één of andere manier 
mee te maken gehad. Maar na regen komt zonneschijn 
en hoewel het herstel wellicht langzaam zal gaan, en met 
horten en stoten, kan het alleen maar beter gaan.

Crisis of niet. Barenbrug zit niet stil en is doorgegaan 
met het bedenken van creatieve oplossingen voor de 
verschillende uitdagingen die voor ons liggen. We streven 
daarbij naar duurzame oplossingen die langdurig waarde 
toevoegen. Vaak lopen onze proeven voor meerdere 
jaren. Zo kunnen we de invloed van de seizoenen 
goed waarnemen. Alleen de proeven met rassen en 
mengsels die resulteren in toegevoegde waarde voor de 
eindgebruiker, vinden hun weg naar de markt.

2010 is voor ons het jaar waarin wij het nieuwe 
greenmengsel Bar Duo Bent introduceren. Een mengsel 
van twee verschillende soorten struisgras dat door de 
onderlinge afstemming veel voordelen biedt. Vele jaren 
testwerk en beproevingen hebben geresulteerd in deze 
unieke combinatie.

Verder is Barenbrug enkele jaren geleden 
met Wageningen UR een praktijkproef gestart voor 
verschillende grasmengsels waar vogels en kruipend 
ongedierte zich niet thuis voelen. Dit om de veiligheid 
op vliegvelden te verbeteren en gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Vogels en vliegtuigen gaan nou eenmaal niet 
samen. Het resultaat van de proeven laat er geen gras 
over groeien: met een zorgvuldig gekozen grasmengsel is 
heel veel resultaat te boeken. U leest meer hierover in deze 
GrasActua.

Ik wens u een mooi 
voorjaar toe,  

Bastiaan Barenbrug

Top struisgrassen van Barenbrug: 1 + 1 is echt 3

Nieuw: Bar Duo Bent voor greens


