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Græs til tiden
når tiden er en afgørende faktor

Antal dage efter såning - SOS - alm. 
rajgras Eftersåning med SOS forkorter 
reetableringstiden med 15 dage

Nyhed

Den nye græsfrøblanding SOS fra Barenbrug er den ideelle blanding til eftersåning af 
sportsbaner og rekreative områder. Den spirer allerede ved 6 °C og har inden en måned 
en græstæthed på 60 %. Dette er 15 dage hurtigere, end hvis man sår alm. rajgræs.

SOS: etablerer sig lynhurtigt 
efter såning

Med SOS kan den baneansvar-
lige efterså både forår, sommer, 
efterår og vinter. SOS’s hurtige 
spiring betyder en halvering af 
reetableringstiden i forhold til re-
genereringstiden for alm. rajgræs 
eller for en blanding af alm. 
rajgræs med engrapgræs. Der-
for kan banerne bruges meget 
hurtigt igen efter eftersåningen. 
Undersøgelser på fodboldbaner 
viser, at der pr. år kan spilles 
100 timer ekstra på en bane, 
hvor der er eftersået med SOS. 

Du skal ikke længere improvisere 
Hvis fodbold og fritidsarealer 
bruges intensivt, kan der komme 
slitage på græsdækket. Så 
må man af og til improvisere, 
for at aktiviteter, træning eller 

konkurrencer kan foregå under 
optimale forhold. Men med SOS 
behøver de baneansvarlige ikke 
lade deres baner ligge hen i lang 
tid uden at være i brug. SOS 
spirer forbløffende hurtigt og har 
en yderst lav spiringstemperatur 
(6 °C). Man kan endda efterså 
om vinteren. Eftersåning med 
SOS forhindrer også, at der 
kommer enårig rapgræs på 
de bare pletter. SOS spirer 
tidligere end enårig rapgræs 
og sætter derved meget dybere 
og stærkere rødder. Desuden 
holder græsdækkets farve sig 
mere jævn, hvis der eftersås med 
SOS, da enårig rapgræs har den 
ulempe, at det er lysere i farven, 
så plænen altid får et plettet 
udseende.

Så ikke dybt: < 8 mm 
SOS er Barenbrugs revolutio-
nerende eftersåningskoncept til 
sportsbaner. Det er skabt ved 
årelange forsøg og forædling af 
nye sorter. For at få en optimal 
spiring anbefaler Barenbrug, at 
SOS ikke sås dybt, ikke dybere 
end 8 mm. Kun hvor jorden er 
tør, anbefales det at så lidt dy-
bere. Resultatet af at så SOS er 
en plæne, der er smuk hele året, 
og som giver brugerne en god 
spilleoverfl ade.

Feyenoord: 
‘SOS har sparet os for mange penge’

Læs side 2

Fodboldbane i Alaska:

‘SOS redder bane’
Læs side 3

SOS ved 
VM i fodbold 2010

Alle landshold træner på græs 
leveret af Barenbrug ved 
Verdensmesterskabet i Sydafrika.

Iapril og maj blev de 32 
træningsbaner, de såkaldte 

Team Base Camps, tilsået med 
SOS-græsfrø. Banerne ligger 
spredt ud over hele Sydafrika. 
Alle VM-hold forbliver på en 

af disse base camps under 
mesterskabet. 

Høj græstæthed
SOS sikrer hurtig etablering og 
perfekt græstæthed. En måned 
efter eftersåning opnår SOS 
en græstæthed på 60 %. Det 
er 15 dage hurtigere end ved 
eftersåning med almindelig 

rajgræs. Takket være denne 
unikke egenskaber vil alle 
fodboldbaner være klar til brug, 
når landsholdene ankommer til 
Sydafrika. Topkvalitet af græsset 
er en absolut nødvendighed, da 
banerne bliver udsat for intensiv 
brug under de hyppige, praktisk 
talt daglige, træningsforløb. SOS 
sikrer, at banerne er klar til tiden 

og kan klare de ekstreme krav 
der stilles til dem. 

Lave temperaturer
Organisationen har en anden 
grund til at anvende SOS. 
SOS fra Barenbrug spirer ved 
temperaturer helt ned til 6 °C. 
Den egenskab er særlig vigtig, 
da mesterskabet afholdes i 

løbet af den sydafrikanske 
vinter. I Witwatersrand, 
nær Johannesburg, hvor det 
hollandske landshold skal træne, 
er nattefrost ikke ualmindeligt. 
Det er ikke overraskende i 
betragtning af højden på 1.300 
m. Sammenlignet med andre 
græsfrøblandinger spirer og 
vokser SOS bemærkelsesværdigt 

godt under disse barske forhold. 
En revolution
SOS er et revolutionerende 
tilsåningskoncept fra Barenbrug 
til sportsbaner. Det er resultatet af 
mange forædling af nye sorter. 
For bedst mulig spiring anbefaler 
Barenbrug at så SOS i en dybde 
på ikke over 8 mm. Dybere 
såning anbefales kun under tørre 
forhold. SOS giver en bane, der 
forbliver optimalt spilleklar hele 
året rundt.

Alle VM-hold træner på Barenbrug græs



SOS Nyheder fra Storbritannien

SOS Nyheder fra Storbritannien

SOS Nyheder fra Holland

Villers-le-Bouillet (Liège) – I foråret 2009 såede Jean-Louis Lange, fra landbrugsbedriften 
SC CUMAVAUX de Villers-le-Bouillet, i provinsen Liège, to fodboldbaner til med den nye 
græsblanding SOS. Det er kommet forbløffende hurtigt op. 

‘Det er kommet 
forbløffende hurtigt op!’

“Jeg brugte SOS for første 
gang i begyndelsen af 

sæsonen” forklarer Jean-Louis. 
To fodboldbaner blev sået til 
med SOS, den første i april den 
næste i begyndelsen af maj. 

Jeg brugte en Vredo såmaskine 
med skiver med en afstand på 
7 centimeter og en sådybde på 
cirka 1 cm. Udsædsmængden 
var cirka 2,5 kilo pr. ha. 
Banerne blev tilsået ad 3 gange, 

der krydsede hinanden, sådan 
som det er skik og brug for 
at opnå en god fordeling af 
frøene. Den ene fodboldbane 
blev vandet efter såningen, den 
anden ikke. 

Nogle dage senere, altså 
meget hurtigt, kom de første 
spirer af SOS frem. De 
kom klart hurtigere op, end 
vi har iagttaget det på de 
standardblandinger, vi plejer at 

anvende. Desuden var plænen 
meget rensartet, så der kom et 
meget homogent græs tæppe 
ud af det. “Fremover bruger jeg 
bestemt SOS igen, en metode, 
der er opfundet for at renovere 
områder der er blevet kraftigt 
nedslidt efter brug” lyder Jean-
Louis Langes konklusion.

Holland – Da SOS kom på markedet sidste år, var Eric Wijnhoven meget spændt. 
Chefgreenkeeperen i Golf en Country Club Geijsteren bruger først og fremmest SOS-
blandingen til de bare pletter på stier og udenomsarealer.

‘SOS er altid på lager’

Han blev overrasket 
over, så hurtigt græsset 

spirede og etablerede sig. Da 
kragerne anrettede skader på 
fairways - under deres jagt 
på oldenborrelarver - valgte 
Wijnhoven igen SOS. “Og igen 
kom det forbløffende hurtigt op 
og etablerede sig. SOS viste sig 
endda godt at kunne tåle at blive 
klippet kort. ”Da Wijnhoven 
senere på efteråret skulle tilså 
en ny tee, måtte han igen bruge 
SOS. For det er trods alt den 
eneste blanding, der spirer 
i koldt vejr. “De frø, som jeg 
normalt bruger, ville ikke have 
spiret på det tidspunkt. 

Alle i klubben var forbløffede 
over at tee´en var åben i marts, 
da sæsonen startede. ”For 
Wijnhoven og hans team er 
det klart: SOS er altid på lager 

i Golf og Country Club. “Den 
spirer og etablerer sig hurtigt 
og kan bruges året rundt. Ideel 
til reetablering af eftersåning af 
græsarealer.

Holland – Stadion Feyenoord i Rotterdam (NL) var i slutningen af september sidste år 
- efter forskellige begivenheder, blandt andet fodboldklubbens 100-års jubilæum - af en 
sådan kvalitet, at man besluttede at lægge nyt græstørv på i begyndelsen af oktober.

Feyenoord: ‘SOS har sparet 
os for mange penge’

Sæsonen var i fuld gang, og 
forholdene var ikke ideelle: 

Oktober og november 2008 
var våde og kolde. Så er det 
sværere at få en ny græstørv 
til at fæstne sig i jorden. 
Feyenoord regnede med at 
plænen skulle udskiftes igen 
til foråret, da den skrøbelige 
plæne sandsynligvis ikke ville 
kunne klare, at der blev spillet 
intensivt på den om vinteren. 
For alligevel at prøve at sørge 
for, at der kunne spilles mest 
muligt på banerne, besluttede 
fodboldklubben fra Rotterdam 
at foretage tre ting: Banen 
blev i vinterens løb eftersået tre 
gange med SOS, banen blev 
dækket med et specielt klæde 

og der blev gjort mest muligt 
brug af lampesystemet fra SGL.
Fieldmanager Remy de Milde 
svarer stadig med begejstring, 
når han ser tilbage på dette. 
“Efter hollandske forhold har vi 
haft en streng vinter, og alligevel 
har græsset groet fortrinligt. 
Sidste forår har vi endda undladt 
at lægge nyt græstørv på. ‘Det 
har sparet klubben mange 
penge’ Ifølge de Milde var det 
næsten et mirakel, at græsfrøene 
om vinteren spirede, kom op i 
løbet af otte dage og blev ved 
med at gro hele vinteren.

Bedst i Holland
Sidste sommer blev Feyenoord 
stadioneftersået med Barstadion, 
“men så snart jordtemperaturen 

igen kommer ned under de 
12 °C, begynder jeg at 
efterså med SOS”, siger 
fi eldmanageren. Drivkraften bag 
folkene på Feyenoord er, at de 
vil have den bedste fodboldbane 
i Holland - og også uden for 
Holland. De Milde kommer 
fra golfmiljøet, og der har det 
allerede længe været skik og 
brug at efterså fl ere gange om 
året med små mængder. Ifølge 
ham er det også en vældig god 
løsning til stadions.

‘Jeg troede ikke 
mine egne øjne’

Holland – John og Simone Gozeling fra gartneriet Hoveniersbedrijf Gozeling i Velserbroek (NL) har 
været mere end 25 år i faget. Men på et spørgsmål fra Hotel Duin en Kruidberg - hvor de allerede 

i fl ere årtier havde stået for anlæg og vedligeholdelse - havde de ikke en løsning klar. Ombygningen 
af hotellet var lige blevet færdig, og inden to uger efter overtagelsen skulle hotellet åbne og plænerne 
skulle være grønne. Da plænearealet var meget stort, kunne man ikke lægge græstørv: Det var for dyrt. 
Derfor søgte de efter en blanding, der kunne farve haven grøn inden to uger. Sammen med Barenbrug 
besluttede man at så den nye superhurtige blanding SOS. John var målløs over resultatet. “Jeg kunne 
næsten ikke tro mine egne øjne. Sikke en spirekraft. Det vil jeg bruge igen i lignende situationer.

Før Efter

“Vi var især tilfredse med, at vi kunne gøre dette så sent på året, ved temperaturer på 5 
- 10 grader Celsius” udtaler Ian Fulp, direktør for Kodiak Parks and Recreation  

´SOS redder bane´
SOS redder fodboldbane i Alaska på 
bare fi re uger
Da banen ved sæsonens begyn-
delse var meget dårlig, måtte Ian 
Fulp, direktør for Kodiak Parks 
and Recreation, se sig om efter 
en løsning. I september foretog 
Ian et opkald til Barenbrug, som 

præsenterede ham for program-
met SOS Super Over Seeding. 
SOS er beregnet til at spire ved 
køligere temperaturer og blande 
sig godt med den allerede 
eksisterende plæne. Resultatet: 
Kun fi re uger efter eftersåningen, 
hvor temperaturerne lå på 5-10 

grader Celsius, var Ians fodbold-
bane spilleklar. Brug Barenbrugs 
SOS program for at vedligehol-
de vinterens plænekvalitet med 
velafprøvede løsninger. Se hele 
historien på www.barusa.com.

Væddeløbsbane i York giver Barenbrug 
SOS æren for den hurtige og 

succesrige gendannelse af et græsdække, 
der blev ødelagt efter dræning.

Den baneansvarlige Adrian Kay og hans 
team har for nylig fuldført et toårigt, 
baneudviklingsprojekt til 2,5 millioner pund, 
gående ud på at installere et nyt dræningssystem 
på hele banen. Det store arbejde omfattede 
udgravede sandgrøfter og transport-, hoved- og 
sidedræn samt ny græskant, et overrislingssystem 
og en nykonstrueret forlængelse af sydtribunen. 
For at gendanne græsdækket og dække banen 
hurtigt og effektivt valgte Adrian Barenbrugs 
SOS. “Vi bruger i reglen fl erårigt rajgræs, men 
det giver ikke så gode resultater i de køligere 
måneder,” forklarer han. “Så jeg besluttede at 
prøve med SOS på nogle få områder af banen, 
efter at jeg havde hørt godt om det fra branchen. 
Jeg var meget imponeret af resultaterne. 
”Adrians største bekymring var få en etablering 
i tide, og som kunne modstå strabadserne ved 
løbene, før det første løb på banen i maj. Med 

Væddeløbsbanen i York (UK) 
tilbage til sin storhedstid!

SOS, der er specielt forædlet af Barenbrug 
Research, og som etablerer sig hurtigt, som 
spirer ved temperaturer helt nede på tre grader 
Celsius, og som har en prydplænes egenskaber, 
skuffede denne unikke rajgræsblanding ikke. 
“Frøene blev sået fra november og helt til 
april,” tilføjer Adrian. “Når vejret ikke giver 
de ideelle vækstbetingelser, er det vigtigste 
at få den rigtige etablering. Heldigvis var 
etableringsfasen meget hurtig, og græsset har 
holdt sig godt, siden løbene begyndte. ”Adrian 
siger at han bestemt vil bruge SOS til fremtidige 
reparationer af banen. Han konkluderer: “Da 
vi er en sommervæddeløbsbane, hvor der 
holdes galopløb fra maj til oktober, har vi ikke 
så meget brug for det, som springbaner og 
forhindringsløbsbaner har. Men hvis jeg skal 
bruge det igen under køligere, vinterlige forhold 
til reparation eller vedligeholdelse, f.eks. i 
oktober og marts, ville jeg ikke tøve. SOS har 
gjort et fl ot stykke arbejde.”

www.barenbrug.co.uk

Nyheder
Holland – www.barenbrug.nl

Før eftersåning med SOS

Fire uger efter såning
Belgium – www.barenbrug.be

SOS vinder 
innovations pris
Holland – Den revolutionerende SOS-græsfrøblanding fra Barenbrug vandt Demodays Sports 

facilities Innovation Prize sidste år. Mange af Barenbrugs kunder har allerede brugt SOS med 
fuld tilfredshed. Præmien bekræfter virksomhedens løbende investering i produktudvikling. SOS 
står for Super Over Seeding og er specielt forædlet til eftersåning af sportsbaner. Ved brug af SOS 
kan sportsbane-greenkeepere tilså deres baner gennem hele sæsonen. Den hurtige frem spiring og 
etablering af SOS – selv ved meget lave temperaturer – sikrer en halvering af gendannelsestiden 
sammenlignet med almindelig rajgræs eller en blanding af almindelig rajgræs og engrapgræs. Vil du 
vide mere om SOS eller de andre produkter fra Barenbrug: klik på www.barenbrug.dk.


