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zelf herstellend Engels raaigras

Revolutionaire technologie:
zelf herstellend en hoogste bespelingstolerantie
G

ras heeft een prominente plek in tuinen. Een mooie
grasmat geeft dan ook direct een mooier beeld
van de gehele tuin. Echter, veel tuinen zien er slordig
uit door slecht gras. U wilt natuurlijk een grasmat
waarop kinderen lekker kunnen spelen, maar waarvan
de gevolgen nauwelijks zichtbaar zijn. Dat is nu mogelijk
met het revolutionaire Bar Power RPR.
Wachten op het groeien van gras kan lang duren.
Dit kan een stuk sneller gaan met Bar Power RPR,
het zorgt namelijk voor een zeer snelle vestiging.
Wanneer het er eenmaal opstaat kunt u genieten
van een prachtige grasmat die wel tegen een stootje
kan. De RPR technologie zorgt namelijk voor een dichte
grasmat die zelfherstellend is na eventuele schade.

Door de unieke samenstelling van Bar Power RPR
ontstaat er een prachtige grasmat die goed te betreden is.
Een natuurlijke grasmat blijft de mooiste en meest
duurzame optie voor de basis van uw tuin.

RPR technology inside!

RPR is een zelfherstellend
Engels raaigras dat
uitlopers vormt. Het is
het eerste Engels raaigras
dat dit specifieke kenmerk
heeft. Uitlopervormend gras
was voorheen 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 zelfherstellend Engels
raaigras dat prima bestand is tegen betreding en
waarvan de optische kwaliteit hoog is. Zo is RPR geschikt
voor gazons in tuinen, parken en trapveldjes. Het succes
van RPR is al bewezen op sportvelden en golfbanen.

Determinate stolons

Het beste van twee
werelden
Sterkte én snelheid in één soort is uniek.
Met Bar Power RPR wordt dit voor het eerst getoond.
Alle eigenschappen binnen het mengsel komen zo
tegelijkertijd tot uiting. Lang wachten op de eerste
betreding van uw grasmat is verleden tijd. Doordat de
grasmat zich zo goed sluit, kan het al snel intensief worden
betreden. Normaal gesproken wordt er veldbeemdgras
gebruikt dat voor sterkte zorgt, maar wel traag van
opkomst is. Voor de snelheid van vestiging wordt hier
dan Engels raaigras aan toegevoegd. Hoewel in deze
mengsels de opkomst en vestiging heel vlot is, laat de
betredingstolerantie te wensen over. Met Bar Power RPR
is dit probleem getackeld, het combineert snelheid en
stevigheid.

Breed inzetbaar
Bar Power RPR is inzetbaar voor veel verschillende
doeleinden. Of het nu in uw tuin, op het plaatselijke
trapveldje of in het park is. Ook voor bepaalde looppaden
die het stevig te verduren krijgen qua betreding is
Bar Power RPR erg goed geschikt. Uiteraard is niet
alleen stevigheid belangrijk. De decoratieve waarde van
Bar Power RPR is ook erg goed. Een snelle, stevige en
prachtige grasmat is het gevolg.

Extreme bespelingstolerantie - Ohio State University
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Op de foto is goed te zien hoe de determinate stolons zich
ontwikkelen in Bar Power RPR.
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Engels raaigras mengsel

Grassoort

Bovenstaande grafiek laat het verschil in veldkwaliteit
zien tussen RPR en traditioneel Engels raaigras na 3 dagen
van intensieve bespeling. Gegevens zijn afkomstig van de
Ohio State University, P.J. Sherratt, J.R. Street en A. Drake.

Grondsoorten kunnen overal verschillen. Niet elk
grasmengsel gedijt op bijvoorbeeld een droge zandgrond.
Wederom komt de kwaliteit van Bar Power RPR om de
hoek kijken. Wat voor grondsoort er ook is, Bar Power RPR
zal altijd succes hebben. Zo is Bar Power RPR een erg
makkelijk mengsel waarbij eventuele problemen worden
voorkomen. De brede inzetbaarheid van Bar Power RPR is
een geweldig voordeel voor de hovenier.

Voor inzaai en doorzaai

Doorzaaien is belangrijk om de grasmat in optimale
kwaliteit te houden. Een voordeel van doorzaaien met
hetzelfde mengsel is dat het gazon homogeen blijft.
Er treedt geen kleurverschil op, waar dat wel het geval
is als er met verschillende grasmengsels wordt gewerkt.
De kwaliteit van een grasmat gaat in de winter nu
eenmaal omlaag. Toch blijft Bar Power RPR strak en na
doorzaaien wordt het alleen maar beter. Een gazon is
er om van te genieten, met Bar Power RPR kunt u langer
genieten van een groene en dichte grasmat.

Bar Power RPR vormt door haar uitlopers een zeer
dichte grasmat. Onkruiden en ongewenste grassen
worden als het ware weggedrukt. De combinatie van
stevigheid en snelheid zorgt ervoor dat Bar Power RPR
de strijd aangaat met deze onkruiden en ongewenste
grassen. Doordat Bar Power RPR al zo snel opkomt,
hebben ongewenste grassen bijna geen kans zich te
vestigen. Met name het roodzwenkgras in
Bar Power RPR zorgt voor een goede ziekteresistentie.
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Opslag kost geld. Het is daarom zaak om zo
goed en duurzaam mogelijk met uw grasmengsels
om te gaan. Bar Power RPR kan daarbij helpen. Omdat
Bar Power RPR geschikt is voor inzaai én doorzaai, hoeft
u alleen maar dit mengsel te kopen. Het kan al worden
gezaaid in maart en het voordeel daarvan is dat u langer
kunt genieten van een mooie grasmat.

Strijd tegen onkruiden en
ziektes
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Aantal dagen na inzaai
Bar Power RPR

gewoon doorzaaimengsel met engels

Bron: Barenbrug Research

Viltopbouw is een ander probleem dat vaak voorkomt
op grasmatten. Met Bar Power RPR wordt de viltopbouw
beperkt. Het is een gegeven dat er minder ziektes
voorkomen op grasmatten die weinig vilt opbouwen.

VS.

Traditioneel
Engels raaigras
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Dichte grasmat
Bar Power RPR zorgt voor de zogenaamde
determinate stolons. Dit zijn de uitlopers die zorgen
voor een heel netwerk van wortels. Deze vormen samen
een soort van netting in de zode. In plaats van losse
grasplantjes, zoals bij traditioneel Engels raaigras, heeft
ieder grasplantje van Bar Power RPR een link naar een
ander plantje en naar de bodem. Dit zorgt voor extreme
houvast en dus sterkte, maar ook voor een zeer dichte
grasmat. Bar Power RPR heeft een zeer effectieve groei en
het netwerk van grasplantjes zorgt voor een zeer dichte
grasmat.

GEWOON
Engels raaigras

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

“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”.
Andy Newell,
hoofd “Turfgrass Biology”, STRI.
“Er wordt iedere dag minstens een uur op gevoetbald op
mijn grasmat. Normaal gras krijgt dan helemaal geen kans.
Door Bar Power RPR ligt het er toch perfect bij.”
Jochem van Gelder,
Nederlandse radio- en televisiepresentator.
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Dé ware grasrevolutie nu op beeld...
Bekijk de video op www.barenbrug.be/rpr of op www.barenbrug.nl/rpr

RPR technology inside!
Bar Power RPR zorgt voor zelfherstellend gazon met de hoogste bespelingstolerantie.
De voordelen van Bar Power RPR in de praktijk zijn onder andere:
zorgt voor een ijzersterk gazon of trapveld.
zorgt snel voor een dichte zode.
is breed inzetbaar.
zorgt voor minder onkruid.
beperkt het aandeel straatgras.
zorgt voor een mooiere grasmat.

Voor ervaringen of vragen over Bar Power RPR:

@BarenbrugGroup
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