Golf
Al meer dan een halve eeuw kweekt
Barenbrug grassen voor golfbanen.
Hierdoor zijn golfbaanmengsels van
Barenbrug ver doorontwikkeld en
wereldwijd toonaangevend. Om met
nieuwe producten goed aan te sluiten bij
de praktijk, werkt Barenbrug nauw samen
met greenkeepers en golfbaanarchitecten.

Fescue Overseeding - EoL
Duurzaam in- en doorzaaiconcept voor
tees en fairways!

Green
Tee
Fairway
Rough

•Yellow Jacket Water Manager inside!
•
Sterk mengsel voor tees en fairways.

Eigenschappen

•

Bestand tegen zeer kort maaien

Dichte en fijne grasmat.
Ziekteresistentie

•
Minder water nodig.

Minder beregening vereist

•

Minder bemesting vereist

Minder meststoffen nodig.

Minder maaien vereist

•
Minder maaien.

Bespelingstolerantie zomer
Bespelingstolerantie winter
Zeer snelle vestiging
Zelf herstellend vermogen
Zodedichtheid
Groene kleur hele jaar door

Yellow Jacket Water Manager inside!

Hogere balsnelheid greens
Zouttolerantie
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Yellow Jacket Water Manager is ’s werelds eerste Seed Enhancement Technology die zorgt voor een
goede vochthuishouding voor een optimale kieming én vestiging. Yellow Jacket Water Manager is
ontwikkeld door Barenbrug. Het vloeit bij bewatering uit in de bodem en hecht zich aan de
zandkorrels. Zo vormt zich een Plant Survival Zone. Deze zone houdt niet alleen water vast, maar
reguleert ook de vochthuishouding rond het zaadje. Op deze manier worden de groeiomstandigheden
geoptimaliseerd, waardoor u verzekerd bent van een vitale en snel ontwikkelende grasplant.
Lees meer over Yellow Jacket Water Manager op www.barenbrug.nl/yellowjacket-watermanager
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Specificaties
Kortst mogelijke maaihoogte
Zaaidichtheid/m²
Zaaidiepte
Verpakking

vanaf 7 mm
30 - 40 gr
4-6 mm
15 kg

Green
Tee
Fairway
Rough

Samenstelling
40% Roodzwenk - fors (Enhanced seeds)
40% Roodzwenk - gewoon (Enhanced seeds)
20% Roodzwenk - fijn (Enhanced seeds)
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Bestand tegen zeer kort maaien
Ziekteresistentie
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