Sportvelden
Door kennis en ervaring biedt Barenbrug
producten aan voor alle mogelijke
toepassingen. Referenties bewijzen het. Zo
worden grassen van Barenbrug gebruikt in
Europese en internationale competities en
toonaangevende evenementen zoals het
laatste WK- en EK-voetbal en de
Olympische spelen.

Rapide SV7
Sportveldmengsel met top-Grasgids
rassen

Inzaai
Doorzaai

•100% Grasgids rassen!
•Hoge bespelingstolerantie
•Sterke beworteling
•Snel herstel na de winterperiode
•Snelle vestiging
•Keurmerk Oranjeband

Eigenschappen
Snelheid van vestiging
Bespelingstolerantie
Zelf herstellend vermogen
Snel opgroenen na de winter
Behoud van groene kleur

100% Grasgids rassen!
Kiemenergie bij lage temperatuur ( 6 gr C)

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
Hoge bespelingstolerantie
Rapide® SV7 is een 75/25-mengsel dat voor 75% uit de meest bespelingstolerante rassen bestaat.
Traditioneel zijn velden die ingezaaid zijn met Rapide® zeer bespelingstolerant, zodat ook de meest
intense voetbalwedstrijden het veld niet kleinkrijgen.
Sterke beworteling
Het mengsel zorgt voor een sterke beworteling, zodat ook bij een flinke sliding het veld zich goed
staande houdt. Dankzij het sterke wortelstel wordt niet het volledige plantje uit de grasmat gespeeld,
maar alleen de bovenkant. Op deze manier groeit het gras weer terug.
Snel herstel na de winterperiode
Zodra de winterstop er voor de voetballers op zit, komt ook Rapide® SV7 weer in actie. Na de winter
herstelt de grasmat zich in een rap tempo, zodat er snel weer gespeeld kan worden.
Snelle vestiging
Dankzij het Engels raaigras in het mengsel vestigt Rapide® SV7 zich snel. In korte tijd ligt er met
Rapide® SV7 dan ook een prachtige, groene grasmat, klaar voor het mooiste voetbal.
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Minder bemesting vereist
Minder beregening vereist

Sportvelden

Keurmerk 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.

Door kennis en ervaring biedt Barenbrug
producten aan voor alle mogelijke
toepassingen. Referenties bewijzen het. Zo
worden grassen van Barenbrug gebruikt in
Europese en internationale competities en
toonaangevende evenementen zoals het
laatste WK- en EK-voetbal en de
Olympische spelen.

Specificaties
Snelheid vestiging
Meststofbehoefte
Groeisnelheid
Zaaidichtheid
Maaihoogte
Verpakking

snel
normaal
normaal
2 - 2,5 kg/100m²
Vanaf 25 mm
15 kg

Inzaai
Doorzaai

Samenstelling
75% Engels raaigras (Grasgids rassen)
25% Veldbeemdgras (Grasgids rassen)

Eigenschappen
Snelheid van vestiging
Bespelingstolerantie
Zelf herstellend vermogen
Snel opgroenen na de winter
Behoud van groene kleur
Kiemenergie bij lage temperatuur ( 6 gr C)
Minder bemesting vereist
Minder beregening vereist

Barenbrug Holland BV • Stationsstraat 40 • 6515 AB Nijmegen • Netherlands • www.barenbrug.nl

Scan code voor méér info

