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Duurzamer
en economisch gras

Waarom Green Earth gebruiken:

duurzame mengsels

ecologisch verantwoord

kwalitatief hoogwaardige mengsels

bespaar op beregening

bespaar op bemesting

bespaar op fyto-producten

economisch

verhoogt de biodiversiteit
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Barenbrug introduceert 

green earth label  
voor duurzamer en 
economisch gras

Duurzame recreatie:  
golf

Graszaadmengsels  
met Green Earth label

De ambities van de  
Europese Unie en de 
nationale overheden op het 
gebied van duurzaamheid 
liegen er niet om: vanaf 
2015 moeten alle overheden 
100 procent duurzaam 
inkopen. De Rijksoverheid 
koopt vanaf 2010 nagenoeg 
alles al duurzaam in. Lagere 
overheden zoals gemeenten, provincies en 
waterschappen zijn ook op de goede weg. 

Het inkopen van duurzame producten door 
overheden gaat verder dan de aanschaf van papier, 
kantoormateriaal of schoonmaakmiddelen. Ook het 
groen dat overheden beheren wordt op een steeds 
duurzamere manier aangelegd en onderhouden. 
Concrete kenmerken die de duurzaamheid van dit 
groen bepalen, zijn: binding van CO2, productie van 
zuurstof, minder uitspoeling van nutriënten naar 
grond- en oppervlaktewater, vermindering van de 
gezondheidsrisico’s door gereduceerd gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en economische waardestijging 
van grond. 
 
Grasmengsels hebben een grote invloed op de 
duurzaamheid van het groen. Graszaad met een 
hoge kiemenergie zorgt bijvoorbeeld voor een 
snelsluitende graszode waar onkruid geen kans 
krijgt. Dat maakt bestrijdingsmiddelen overbodig. 
Ook eigenschappen als ziekteresistentie, 
droogtetolerantie en mineralenbenutting van het gras 
zijn belangrijk voor de duurzaamheid van het groen.

Grasplanten dragen verder bij aan de duurzaamheid 
van het groen doordat ze CO2 uit de lucht halen en 
zuurstof teruggeven. Per dag kan een sportveld 400 
kg CO2 vastleggen in de bodem. Samen met bos en 
algen vormt gras hiermee de Top-3 van beste CO2-
binders op aarde.

Economisch en ecologisch verantwoord gebruik 
en beheer van gras heeft een prominente 

plaats binnen de ontwikkeling van producten door 
Barenbrug. Met de introductie van het kwaliteitslabel 
Green Earth helpt Barenbrug de groenbeheerders met 
een duurzamer gebruik en beheer van gras. Door 
uitgebreid onderzoek en jarenlange expertise weet 
Barenbrug als geen ander welke rassen en mengsels 
een nog hogere bijdrage kunnen leveren aan een 
duurzaam gebruik en beheer van gras.

Alle rassen en mengsels met het Green Earth 
keurmerk zijn onafhankelijk getest door nationale  
en internationale onderzoeksinstellingen. Barenbrug 
hoopt met Green Earth zijn steentje bij te dragen aan 
een groene aarde waar ook de volgende generaties 
op kunnen blijven sporten en recreëren.

Voor het Green Earth keurmerk heeft Barenbrug vier 
concrete eisen opgesteld waaraan de grasmengsels 
moeten voldoen om voor dit duurzame keurmerk in 
aanmerking te komen. Een Green Earth label 
betekent dat het gras ten opzichte van de vorige 
generatie beter scoort op ten minste een van de 
volgende kwaliteiten: 

•	minder gebruik van water
•	minder gebruik van meststoffen
•	minder gebruik van pesticiden 
•	minder maaien

Overheden kopen  
duurzaam in

Ook binnen de golfsector 
krijgt men steeds meer oog  
voor duurzaamheid. Het 
gaat niet alleen om het 
krijgen van meer  
natuur op de golfbaan, 
maar ook het beheer van 
tees, fairways en vooral 
greens. Dit vindt op een 
steeds meer verantwoorde 
manier plaats, zónder daarbij concessies te doen aan 
de speltechnische kwaliteit van de baan. Zuiniger 
omgaan met water voor beregening, het terugdringen 
van chemische middelen en een lager 
meststoffenverbruik zijn criteria voor een duurzamer 
beheer van golfbanen. Zo zijn in Nederland door de 
Golf Environment Organization (GEO) al 20 
golfbanen gecertificeerd onder het Committed to 
Green-programma van de Europese Golf Associatie. 
GEO benoemt zes aspecten van duurzaamheid: 
water, energy & resources, environmental quality, 
landscape & ecosystems, people & communities en 
products & supply chains. De door Barenbrug, onder 
de naam Green Earth, ontwikkelde producten sluiten 
hier naadloos op aan en dragen bij aan duurzamer 

golfbaan-
beheer in 
Nederland en 
het buitenland. 

Producten met het  
Geen Earth keurmerk  
van Barenbrug maken  
slim gebruik van de  
verschillende grassoorten  
en rassen om forse 
duurzaamheidsvoordelen  
te bereiken. Zo scoort 
roodzwenkgras hoog op de 
lat van duurzaamheid in vergelijking met  
de in de golfsector gebruikelijke grassoorten.  
Ook biedt het fakkelgras Barcampsia garanties  
voor veel duurzamer en economischer onderhoud  
van openbaar groen dan andere soorten.
 
Onderstaande graszaadmengsels van Barenbrug
zijn samengesteld voor economisch en ecologisch 
gebruik en beheer van gras in openbaar groen en 
golfbanen. De specifieke ras/soort combinatie in  
deze mengsels is uniek en gebaseerd op meerjarig 
onderzoek. De eigenschappen van deze graszaad-
mengsels worden weergegeven op pagina’s 12 - 15 
van deze brochure.
 
Openbaar groen
Water Saver: Voor gebruik op droogtegevoelige gronden.
low maintenance: De (eco)logische keuze voor een speelgazon of siergazon.
Solide: Sterk gazon met een hoge sierwaarde voor speelgazon.
turf Clover: De natuurlijke stikstofproducent  
(te combineren met alle graszaadmengsels).

Golf
Bar fescue: Duurzaam en allround, roodzwenkmengsel voor golf  
greens, fairways, tees en roughs.
Bar fescue plus: Meest duurzame gras voor golf greens, fairways  
and roughs.
Bar Duo Bent: Voor snelle struisgras-greens in zomer en winter.
Bar tee: Dichte en fijne zode voor tees.
Bar fairway: Dichte en fijne zode voor fairway.



54

Bij het onderhoud in de zomer kan 40% tot 70%  
water worden bespaard ten opzichte van regulier 
beheer, zonder concessies te doen op kwaliteit.  
Een belangrijke reden voor de maximale besparing  
op beregeningswater is dat het ras Barimpala is 
opgenomen in Water Saver.

figuur 1: Kwaliteitsverschillen veldbeemdrassen bij  
langdurige droogte. 

Bron: Landlab 2008

Het verschil in gazonkwaliteit bij veldbeemdrassen 
onderling is significant. Barimpala bewijst in figuur 1 
de beste veldbeemd onder droge omstandigheden te 
zijn. Onderstaande figuur laat zien dat veldbeemdgras 
onmisbaar is voor goede prestaties bij verminderd 
watergebruik.

figuur 2: gazonkwaliteit diverse mengsels zomer 2007.

Bron: Landlab 2008

Duidelijk is dat  
Water Saver het beste 
scoort op droogtetolerantie. 
Water Saver blijft langer 
groen en geeft een  
sneller herstel na een 
droogteperiode.  
Een mengsel van Engels 
raaigras en veldbeemdgras 
presteert redelijk goed 
onder droge 
omstandigheden mits de juiste veldbeemd wordt 
gekozen. 100% Engels raaigras blijkt het minst 
duurzaam wat betreft watergebruik maar ook hier 
geldt dat selectie van specifieke droogte-’vriendelijke’ 
rassen voor een iets vlotter herstel kunnen zorgen na 
droogte.

Productrange
Green Earth graszaadmengsels die goed  
scoren op de kwaliteit ‘minder water’ zijn:

Water Saver: Voor gebruik op droogtegevoelige  
 gronden.
Bar Fescue Plus: Meest duurzame gras voor golf  
 greens, fairways and roughs.
Bar Fairway: Dichte en fijne zode voor fairway.

Minder water

Het afgelopen decennium zijn we geconfronteerd  
met steeds extremere weersomstandigheden. 

Voorjaars- en zomerperiodes lijken meer en meer te 
worden gekenmerkt door langdurige droogte of juist 
extreme regenbuien. Water is echter van essentieel 
belang voor kieming, vestiging en groei van gras.  
De veranderende weersomstandigheden leiden daarom 
tot hogere eisen aan de eigenschappen van het gras.

Waterbehoefte
De producten met het Green Earth 
keurmerk zorgen door hun beperkte 
waterbehoefte tot een besparing van 
maximaal 70% op het watergebruik. 
Hiermee dragen deze producten 
substantieel bij aan de 
duurzaamheid van gras voor 
recreatie. Door hitte en droogte 
ontstaat een grotere waterbehoefte 

bij gras in een periode waar juist een toenemend tekort  
aan water overheerst. Doordat de producten met het 
Green Earth keurmerk bestaan uit een perfect 
afgestemde mix van rassen, is minder water nodig en 
wordt zelfs in de zomer water bespaard! Deze rassen, 
die substantieel minder water behoeven, blijven 
uiteraard wel presteren en behouden minimaal 
dezelfde kwaliteit. 

Onderzoek
Dankzij meerjarig onafhankelijk onderzoek in het 
zomers extreem droge en hete Italië, is een grote 
hoeveelheid data verkregen met betrekking tot de 
droogtetolerantie van gras. Tot nu toe wisten we al  
dat bepaalde grassoorten beduidend minder water 
nodig hebben voor optimale groei dan anderen. 
Rietzwenkgras is zo’n soort die dankzij een stevige 
blad- en stengelstructuur én een diep wortelgestel  
goed scoort op droogtetolerantie. Het bekende 
Italiaanse onderzoeksinstituut Landlab toonde niet 
alleen aan dat verschillen aanwezig zijn tussen  
de grassoorten (bv. tussen Engels raaigras en 
rietzwenkgras) maar ook dat er verschillen zijn waar  
te nemen binnen de grassoorten, dus tussen de rassen! 
Selectie van het juiste veldbeemdras in het Green Earth 
product Water Saver bijvoorbeeld geeft een enorm 
verschil ten aanzien van de waterbehoefte! 
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Minder meststoffen

Productrange
Green Earth graszaadmengsels die  
‘minder meststoffen’ nodig hebben zijn:

Bar Fescue:  Duurzaam en allround,  
 roodzwenkmengsel voor golf 
 greens, fairways, tees en roughs.
Bar Fescue Plus:  Meest duurzame gras, voor golf 
 greens, fairways en roughs.
Bar Duo Bent: Voor snelle struisgras-greens in  
 zomer en winter.
Low Maintenance: De (eco)logische keuze voor 
 een speelgazon of siergazon.
Turf Clover: De natuurlijke stikstofproducent  
 (te combineren met alle
 graszaadmengsels).

Gras heeft voeding nodig om goed te presteren. 
Stikstof is een van de belangrijkste motoren voor  

de groei van planten. Echter, kunstmest wordt gemaakt uit 
niet-hernieuwde bronnen in een energie-intensief proces. 
Een overmaat aan mest is tevens een bedreiging voor  
het ecosysteem in de omringende sloten.

Bemesting
De juiste selectie van het 
grasmengsel voor het gebruiks-
doeleinde kan ook hier het verschil 
maken. Sommige grasmengsels 
leveren met minder voeding dezelfde 
prestaties! Dit betekent dat minder 
meststoffen nodig zijn, zonder 
afbreuk te hoeven doen aan  
de graskwaliteit.

Onderzoek
In het algemeen hangt de voedingsbehoefte van  
de grasplant af van:
•	 Het gebruiksdoel: sportvelden stellen andere eisen 

dan golfbanen of parken.
•	 De grassoort: Engels raaigras heeft meer voeding 

nodig dan roodzwenkgras.
•	 De genetische variatie: rassen hebben verschillende 

voedingsbehoeften.

Jarenlang onafhankelijk onderzoek bij STRI Bingley in 
het Verenigd Koninkrijk laat zien dat roodzwenk- en 
hardzwenkgras met lage tot zeer lage bemestingsinput 
uitstekend presteren op gazons en golfbanen. Het 
onderzoek toont aan dat bij lagere bemestingsinput  
de kwaliteit van de grasmat gelijk blijft. Zo werden 
mengsels en rassen vergeleken in een Lage Input  
(60 kg N/ha/jaar) ten opzichte van een Standaard 
Input (120 kg N/ha/jaar). In het onderzoek is gelet  
op de invloed van verminderde bemesting op 
ziekteresistentie, straatgrasontwikkeling, zodedichtheid 
maar ook (golf)balsnelheid en viltopbouw van de zode. 
Het meerjarige onderzoek heeft ook aangetoond dat in 
de loop van de jaren het aandeel roodzwenk bij een 
lager input regime toeneemt ten opzichte van een 
standaard regime. 

figuur 3: Verandering van het aandeel roodzwenk in de tijd bij 
twee bemestingsniveaus. 

Bron: STRI, 2010 onderzoek

Uit figuur 3 blijkt dat het aandeel roodzwenkgras in de 
green bij standaard bemesting lager is dan bij lagere 
bemesting. Het product Bar Fescue geeft dus een 
hogere greenkwaliteit bij lagere bemesting.

De conclusie is dat bij een vermindering van de 
bemestingsinput van 120 naar 60 kg/ha/jaar het 
gewenste gras behouden blijft, terwijl er tegelijkertijd 
50% minder bemesting nodig is! Bovendien blijkt uit 
onderzoek dat hierdoor straatgras voorkomen wordt.

Ook binnen het bekende 
Engels raaigras zijn  
grote verschillen te zien. 
De eerste resultaten van 
een recentelijk gestarte 
proef naar de effecten  
van minder stikstof op de 
prestaties van sportrassen  
zijn veelbelovend en 
breken met het oude 
dogma dat Engels 
raaigras veel stikstof 
verlangt.
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Op sportvelden, gazons en golfbanen kunnen stress-
situaties voorkomen die grasziektes (schimmels) tot 

gevolg hebben. Ook het veranderende klimaat is hier 
debet aan. Schimmels manifesteren zich op uiteenlopende 
manieren en kunnen in ernstige mate de grasmat 
aantasten en de spelkwaliteit verminderen. ‘Voorkomen 
is beter dan genezen’ is hier de boodschap. Feit blijft 
dat er steeds minder effectieve (chemische) middelen 
voorhanden zijn om ziektes te voorkomen of te bestrijden.

Bestrijdingsmiddelen
Door gebruik te maken van 
producten met daarin 
grasrassen met de beste 
cijfers voor ziekteresistentie, 
kan bespaart worden op de 
kosten van pesticiden.  
De kwaliteit blijft daarbij 
behouden en de 
duurzaamheid neemt toe.

Onderzoek
Binnen het Barenbrug kweekprogramma wordt 
geselecteerd op genetische raseigenschappen, zoals 
resistentie tegen rooddraad, dollar spot en fusarium. 
Over de hele wereld worden nieuwe rassen getest op 
deze ziektes. Alleen de beste rassen komen in 
aanmerking voor aanmelding op nationale 
rassenlijsten. Deze rassen worden bij aanmelding op 
de rassenlijst getest door onafhankelijke instituten als 
PPO in Nederland, Bundessortenamt in Duitsland en 
STRI in Groot-Brittannië. De resultaten hiervan zijn 
terug te vinden in respectievelijk de Grasgids, 
RegelSaatgutMischungen (RSM) en STRI Turf Seeds 
Bulletin. 

Daarnaast vinden uitgebreide proeven plaats om met 
de juiste rascombinaties ook de meest ziekteresistente 
mengsels te vinden. 

Figuur 4 geeft een overzicht van de prestaties van 
Barenbrug rassen in de STRI lijst ten opzichte van het 
gemiddelde. De nieuwste rassen fijn uitlopervormende 
roodzwenken van Barenbrug hebben gemiddeld een 
30% hogere resistentie tegen rooddraad dan de 
gemiddelde score op de STRI Turf Seeds 2011!

figuur 4: Weergave van resistenties tegen rooddraad voor drie 
Barenbrug rassen fijn uitlopervormend roodzwenk (frt) ten 
opzichte van het gemiddelde uit de Stri lijst 2011.

Bron: STRI Turfgrass Seeds 2011

Figuur 5 toont de rooddraadresistentie voor gewoon 
roodzwenkgras (FRC). Gemiddeld bedraagt de score 
5,2 terwijl de nieuwste Barenbrug rassen gemiddeld 
boven de 8 scoren. Met deze nieuwe rassen wordt de 
kans op rooddraadinfectie behoorlijk verkleind, zelfs 
bij lagere bemestingsinput. De ziekteresistentie van de 
Green Earth producten is 35% hoger dan reguliere 
producten.

figuur 5: Weergave van resistenties tegen rooddraad voor drie 
Barenbrug rassen gewoon roodzwenkgras (frC) ten opzichte van 
het gemiddelde uit de Stri lijst 2011. 

Bron: STRI Turfgrass Seeds 2011

Productrange
Green Earth graszaadmengsels die een  
besparing leveren op het gebruik van herbiciden  
en fungiciden zijn:

Bar Fescue: Duurzaam en allround,  
 roodzwenkmengsel voor golf  
 greens, fairways, tees en roughs.
Bar Fescue Plus: Meest duurzame gras voor golf  
 greens, fairways en roughs.
Low Maintenance: De (eco)logische keuze voor een  
 speelgazon of siergazon.
Bar Tee: Dichte en fijne zode voor tees.
Rapide: Razendsnelle opkomst en  
 beestachtig sterk
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Minder maaien

Productrange

Het Green Earth graszaadmengsel dat  
goed scoort op de kwaliteit ‘minder maaien’ is:

Low Maintenance: De (eco)logische keuze voor een  
 speelgazon of siergazon.

Duurzaam grasbeheer betekent ook minder maaien.  
In het groeiseizoen kan gras veel massa produceren 

van hoge temperaturen en veel licht. Dit betekent dat 
dan ook vaker moet worden gemaaid, wat meer arbeid, 
machinekosten en brandstof (fossiele energie) vraagt en 
tegelijkertijd in een verhoogde CO2 uitstoot resulteert.

Maaibewegingen
Barenbrug heeft veel geïnvesteerd in onderzoek naar 
de biomassaproductie van gras. Hieruit bleek dat niet 
alleen soorten onderling verschillen, maar dat juist 
binnen deze soorten, dus op rasniveau, grote 
verschillen bestaan in groeihoogte en grasproductie. 

Onderzoek
Engels raaigras - Binnen Engels raaigras zijn de 
verschillen groot. Over het algemeen produceren  
de oudere sportveldtypen veel meer biomassa dan de 
nieuwere vooral fijnbladige typen. Verschillen kunnen 
oplopen tot meer dan 30%. Figuur 6 geeft de 
hoeveelheid geproduceerd biomassa per m2 per jaar 
weer bij twee rassen Engels raaigras. Het donkere,  
iets fijnbladiger Barblack produceert ruim 20% minder 
biomassa dan bestaande breedbladige sportveldtypen. 

figuur 6: minder biomassa dus minder maaien met Barblack.

Bron: Landlab, 2009

Veldbeemdgras - Hoewel de verschillen in 
grasopbrengst bij veldbeemdgras kleiner zijn dan bij 
Engels raaigras, kunnen de groeihoogtes bij veldbeemd 
sterk uiteenlopen. Ook hier geldt dat fijnbladiger types 
trager groeien dan de meer breedbladige.  

Figuur 7 geeft een beeld van twee veldbeemdrassen  
met betrekking tot de biomassaproductie per m2 per jaar. 

figuur 7: minder biomassa dus minder maaien met Barhelene.

Bron: Landlab, 2009

Rietzwenkgras - Afgelopen decennium kwamen lange 
droogteperiodes frequent voor. Dit zorgt in combinatie 
met het gebruik van schrale, zandige toplagen onder 
sportvelden voor een sterke droogtegevoeligheid.  
De keuze voor rietzwenkgras blijkt in veel van deze 
gevallen de juiste oplossing voor optimale prestaties. 
Dit is vooral te verklaren door het vermogen van 
rietzwenk een groot, diep wortelend wortelstelsel te 
vormen. Ook ten aanzien van grasopbrengst zijn er 
grote verschillen, getuige Figuur 8.

figuur 8: minder biomassa dus minder maaien met Bardavinci.

Bron: Landlab, 2009

Bardavinci produceert bijna 
40% minder biomassa dan 
bestaande rietzwenkgrassen! 

Voorlopige onderzoeks-
resultaten laten zien dat  
de groei- en opbrengst-
verschillen binnen 
rietzwenkgras zeer groot 
zijn. Hier valt bij de 
mengselkeuze dus heel veel 
te besparen! In de loop van 2012 kan Barenbrug veel 
extra informatie verstrekken over de biomassaproductie 
van andere rassen zoals Engels raaigras, 
veldbeemdgras en rietzwenkgras. Deze rassen zullen 
worden gebruikt voor de Green Earth producten voor 
sportvelden, fairways, tees en overig openbaar groen. 
Wij houden u op de hoogte!

Fakkelgras - Het bekende fakkelgras Barkoel van 
Barenbrug staat garant voor ‘Minder maaien’. Proeven 
bij STRI in de jaren ’90 hebben aangetoond dat met 
Barkoel de maaifrequentie 35% wordt teruggebracht 
met behoud van de uitstekende gazonkwaliteit. Het ras 
Barkoel presteert ook prima bij droogte en tijdens de 
winter. Barkoel is de hoofdcomponent van het 
graszaadmengsel Low Maintenance.

Minder maaien
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•	Extreem	diepe	beworteling	(tot	60	cm	diep).
•	Zeer	droogteresistent.
•	Minder	beregening	nodig.
•	Minder	bemesting	nodig.
•	Draagt	bij	aan	de	stabiliteit	van	de	bodem.	

Samenstelling*
Festuca arundinacea 85 %
Poa pratensis 15 % 

• Snelheid vestiging: normaal • Meststofbehoefte: hoog  
• Groeisnelheid: snel • Zaaidichtheid: 4 kg/are  

• Maaihoogte: 30 - 40 mm • 15 kg verpakking

www.barenbrug.be/watersaver

Specificaties

NieuW

❑ Siergazon
❑ Speelgazon
❑ Sportgazon
✔
✔

Voor gebruik op 
droogtegevoelige 
gronden

Water Saver®

•	Bindt	stikstof	uit	de	lucht.
•	Onderdrukt	onkruiden.
•	Minder	bemesting	nodig.
•	Te	combineren	met	alle	mengsels.
•	Het	hele	jaar	een	groen	gazon.

Samenstelling*
Turf Clover 100 %

• Snelheid vestiging: normaal • Meststofbehoefte: laag  
• Groeisnelheid: traag • Zaaidichtheid: 3 - 7% bijvoegen bij 

graszaadmengsel • Maaihoogte: vanaf 25 mm  
• Zaaidiepte: 0,5 - 1,0 cm • Verpakking: 5 kg

Specificaties

❑ Siergazon
❑ Speelgazon
❑ Sportgazon
✔

De natuurlijke  
stikstofproducent

Turf Clover
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www.barenbrug.be/turfclover
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•	Meest	gezaaide	sportgazon	in	België.
•	Met	fijnbladig	Engels	raaigras.
•	Minder	maaibeurten,	minder	maaiafval.
•	Extreem	goede	ziekteresistentie.
•	Dichte	grasmat	voorkomt	onkruidvorming.
•	Minder	gewasbescherming	nodig.	
•	Duurzame	grasmat	voor	jarenlang	gazonplezier.

Samenstelling*
Lolium perenne (2 rassen) 50 %
Festuca rubra trichophylla (2 rassen) 30 %
Poa pratensis 20 %

• Snelheid vestiging: snel • Meststofbehoefte: hoog 
• Groeisnelheid: snel • Zaaidichtheid: 3 kg/are  

• Maaihoogte: 30 - 40 mm • 15 kg verpakking

www.barenbrug.be/rapide

Specificaties

❑ Siergazon
❑ Speelgazon
❑ Sportgazon✔

Razendsnelle  
opkomst en 
beestachtig sterk

Rapide®
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•	Duurzaam	en	economisch.
•	 Lage	onderhoudskosten.
•	Minder	maaibeurten,	minder	maaiafval.	
•	Minder	bemesting	nodig.
•	Geschikt	voor	openbaar	groen.

Samenstelling*
Koeleria macrantha - omhuld 50 %
Lolium perenne - fijnbladig 10 %
Festuca rubra trichophylla 10 %
Festuca rubra commutata 10 %
Poa pratensis 20 % 

• Snelheid vestiging: normaal • Meststofbehoefte: erg laag  
• Groeisnelheid: erg traag • Zaaidichtheid: 3 kg/are ondiep zaaien 

• Maaihoogte: 30 mm • 15 kg verpakking

www.barenbrug.be/lowmaintenance

Specificaties

❑ Siergazon
❑ Speelgazon
❑ Sportgazon
✔
✔

De (eco)logische keuze

Low Maintenance®

1312

Gazon & openbaar groen
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•	Ook	met	lage	stikstofgiften	goede	resultaten.
•	Bestand	tegen	hoge	bespelingsdruk	in	de	zomer.
•	Uitstekende	droogtetolerantie.
•	Bestand	tegen	extreem	kort	maaien.
•	Zelf	herstellend.
•	 Ideaal	voor	voorjaarsdoorzaai.

Samenstelling*
Agrostis capillaris  50 %
Agrostis stolonifera  50 %

• Snelheid vestiging: snel • Meststofbehoefte: laag  
• Groeisnelheid: normaal • Zaaidichtheid: 4 - 8 gr/m²  

• Maaihoogte: vanaf 2,5 mm • Verpakking: 15 kg  
• Zaaidiepte: 0,4 - 0,6 cm

www.barenbrug.be/barduobent

Specificaties

NieuW

❑ Green
❑ Fairway
❑ Tee
❑ Rough

✔

Snelle greens in 
zomer én winter

Bar Duo Bent

•	Extreem	lage		
bemestingsbehoefte.

•	Uitstekende	droogtetolerantie.
•	Minder	beregening	vereist.
•	Bestand	tegen	kort	maaien.
•	Superdichte	zode.	

•	Minder	gewasbescherming.	 (Bar Fescue)
•	Zelf	herstellend.	 (Bar Fescue)
•	Hele	jaar	groen.	 (Bar Fescue)	

•	Minder	maaien.	 (Bar Fescue Plus)
•	Snel	herstel	na	droogte.	 (Bar Fescue Plus)
•	Superieure	winterkleur.	 (Bar Fescue Plus)
•	Vroege	voorjaarsgroei.	 (Bar Fescue Plus)

Samenstelling* Bar Fescue Bar Fescue Plus
Roodzwenk - gewoon 50 % 30 %
Roodzwenk - fijn 50 % 40 %
Hardzwenk  30 %

• Snelheid vestiging: normaal • Meststofbehoefte: laag  
• Groeisnelheid: normaal • Zaaidichtheid: 30 - 40 gr/m²  

• Maaihoogte: vanaf 5 mm • Verpakking 15 kg  
• Zaaidiepte 0,4 - 0,6 cm

Specificaties
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•	Zelf	herstellend.
•	Goede	ziekteresistentie.
•	Voor	minder	intensief	gebruikte	tees.

Samenstelling*
Festuca rubra commutata 30 %
Festuca rubra thrichophylla 30 %
Poa pratensis 40 %

• Snelheid vestiging: traag • Meststofbehoefte: normaal  
• Groeisnelheid: normaal • Zaaidichtheid: 20 - 30 gr/m²  

• Maaihoogte: vanaf 5 mm • Verpakking: 15 kg  
• Zaaidiepte: 0,4 - 0,6 cm

www.barenbrug.be/bartee

Specificaties

❑ Green
❑ Fairway
❑ Tee
❑ Rough
✔

Dichte en fijne zode

Bar Tee
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•	Sterke	zode.
•	Goede	droogtetolerantie.
•	Goede	ziekteresistentie.

Samenstelling*
Festuca rubra commutata 50 %
Festuca rubra thrichophylla  20 %
Poa pratensis  30 %

• Snelheid vestiging: traag • Meststofbehoefte: normaal 
• Groeisnelheid: normaal • Zaaidichtheid: 20 - 25 gr/m² 

• Maaihoogte: vanaf 5 mm • Verpakking: 15 kg 
• Zaaidiepte: 0,4 - 0,6 cm

www.barenbrug.be/barfairway

Specificaties

❑ Green
❑ Fairway
❑ Tee
❑ Rough

✔

Dichte en fijne zode

Bar FairwayNieuW

❑ Green
❑ Fairway
❑ Tee
❑ Rough
✔

✔

✔

✔
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Meest duurzame gras 
voor golf

Bar Fescue (Plus)

1514

Golf


