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de tees en de driving range. Bargold i
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Een mengsel met Bargold is vooral geschikt voor

Mede dankzij de graskennis van Bare1

Passende oplossing

Eigenschappen va n

Doordat Barenbrug zich totaal op gras richt, blijft
het bedrijf zich vernieuwen. Zo hebben de veredelaars van Barenbrug eigenhandig het gras
Deschampsia Caespitosa ontwikkeld van een vervelend onkruid tot een uiterst bru1kbaar cultuurras dat
goed tegen betreding en schaduw kan. "Veredeling
doen vve op puur natuurlijke w1jze", merkt Arends
op. "Aan biotechnologie doen we niet.·

Barenbrug innovaties:
Bargold

•
•
•
•
•

(Lolium perennel
Zeer fijnbladig!
Snelle opkomst
Verdraagt kort maaien erg goed (12 mm)
Bargold wordt al op meer dan 40 golfbanen
gebruikt in het mengsel Tee Speciaal

Om nauwgezet onderzoek te doen naar grassen
heeft Barenbrug de wereld verdeeld in een aantal
klimaatzones. Hierdoor kan het bedrijf mengsels
ontwikkelen onder zeer wisselende omstandigheden. Bepaalde mengsels zijn uitwisselbaar tussen
de klimaatzones zodat Barenbrug deze kan inzetten voor hele specifieke toepassingen.
Barenbrug is opgericht in 1904 en veredelt
zodoende al b1jna honderd jaar graszaden. Het
bedr~jf beschikt over een enorme knowhow op
het gebied van grassen en hun toepassingsmogelijkheden. Voor iedere golfbaan heeft Barenbrug
daarom een passende oplossing.

Tall f escue (Festuca arundinacea)

• Voor een zandige bodem

• Het wortelt zo'n halve meter d1ep waardoor
het makkelijk water en veel stikstof aan kan
• Het veredelde TalI fescue kan goed tegen kou.
• Op de Open Golf Zandvoort werden in juli de
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Kan heel goed tegen schrale omstandigheden
Is redelijk fijnbladig
Maakt dikke zoden
Kan goed tegen droogte

Ba rcampsia (Deschampsia Caespistosa)

• Kan heel goed tegen schaduw en betreding
• Barcampsia vormt dikke zoden, die tegen een
stootje kunnen.
• Het ras ligt dan ook op veel golfbanen waar
onder St. Andrews en in beroemde stadions,
zoals de Arena, het PSV stadion en het Stade
de France 111 Parijs.
• Het gras groeit al vroeg in het voorjaar maar
ook nog laat in het najaar.

fairways in de duinen 1ngezaaid met Superroot,
hét Tall fescue mengsel.
De snelle opkomst was opvallend.
Barkoel (Koeleria macrantha)
• Een nieuw gras dat langzaam groeit.
• Geeft reductie in maa1en van 40%

Bent u ben1euwd 11aar het antwoord dat
Barenbrug heeft op uw vragen 7
Neem con:act op met:
Barenbrug Holland

Chr1st1aan Arends
Telefoon + 3 1 W>24 34 8 81 15
Postbus 4
6678 ZG Oosterilout
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