
Gazon/openbaar groen

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in
onze tuinen en parken. Niet alleen de
praktische toepassing ervan is belangrijk,
maar ook het esthetisch aspect en het
vermogen om lucht en water te zuiveren.
Een doordachte keuze van het
graszaadmengsel verhoogt uw
gazonplezier voor vele jaren!

Gazon en
Bermen
Dijken
Vliegvelden
Boomgaarden

Eigenschappen
Hogere betredingstolerantie

Hogere droogtetolerantie

Snellere vestiging

Geschikt voor in de schaduw

Fijnbladiger

Minder onderhoud mogelijk

Minder kunstmest nodig

Hogere ziektetolerantie

Zelf herstellend

Ontkieming bij een lage temperatuur

Snellere ontkieming

Betere winterhardheid

Groei in het vroege voorjaar
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Bar Roadside B3

Bermenmengsel met top-rassenlijstrassen

•100% Grasgids rassen!
•Droogtetolerant
•Dichte en sterke zode
•Mooie bloeiwijze
•Keurmerk Oranjebandmengsel

 

100% Grasgids rassen!100% Grasgids rassen!100% Grasgids rassen!100% Grasgids rassen!

De Grasgids is een leidraad voor de toepassing van  grasrassen en –mengsels voor sport, gazon,
recreatie, bermen, dijken en golfgreens. Voor de Grasgids wordt gebruik gemaakt van gegevens uit
vergelijkend rassenonderzoek uitgevoerd bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Voor meer over de
Grasgids ga naar: www.barenbrug.nl/grasgids
 
Keurmerk OranjebandKeurmerk OranjebandKeurmerk OranjebandKeurmerk Oranjeband

Sinds 2000 bestaat er een keurmerk voor graszaadmengsels, Oranjebandmengsel genaamd.
Graszaadmengsels met dit Oranjebandmengsel keurmerk zijn samengesteld uit rassen die uit de
Grasgids afkomstig zijn. Naast de grasrassen wordt ook de samenstelling uitgebreid gecontroleerd.

Specificaties
Vestigingssnelheid Snel
Stikstofbehoefte Laag
Groeisnelheid Gemiddeld
Zaaidichtheid per 100 m² 1-2kg
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Zaaidichtheid per m² 10-20g
Maaihoogte 30-50 mm
Verpakking 15kg
Zaai diepte 5-10mm

Samenstelling
20% Roodzwenkgras - gewoon
45% Hardzwenkgras
30% Roodzwenkgras - fors

5% Gewoon struisgras


