
Den bæredygtige tilgang…



Hvad er Green Earth?

Et koncept af høj kvalitet, introduceret i 2007, med fokus 

på brug af bæredyghed:

• Mindre forbrug af vand

• Mindre forbrug af gødning

• Mindre forbrug af kemikalier

• Færre antal klipninger



Hvorfor Green Earth?

Offentlige myndigheder efterspørger ‘bæredygtige

produkter’

Flere golfbaner gør deres vedligeholdelse mere miljøvenlig

Den miljømæssige lovgivning bliver mere streng 

Green Earth sparer også på omkostningerne for

slutbrugeren



Hvad er Green Earth baseret på?

Intensiv forædling og grundige forsøg

Der bliver målt på:

Biomasse produktion

Modstandskraft over for tørke

Vandforbrug

Behov for næringsstoffer



Hvad er Green Earth baseret på?

Intensiv forædling og grundige forsøg

Der bliver målt på:

Biomasse produktion

Modstandskraft over for tørke

Vandforbrug

Behov for næringsstoffer



Omfattende forsøgsdata er tilgængelige



Barolympic
Barblack

Barfriso

Bareuro

Bargold

Bizet I

Barrage

Green Earth forsøg med klipning



Green Earth forsøg med klipning



Besparelser på 1.990 kg/ha afklip pr. år

20% færre klipninger

Barblack             Eksisterende 

bredbladede arter 

Færre antal klipninger





Hvad er Green Earth baseret på?

Intensiv forædling og grundige forsøg

Der bliver målt på:

Biomasse produktion

Modstandskraft over for tørke

Vandforbrug

Behov for næringsstoffer



Reduceret vandforbrug

Ekstremt vejr

klima forandringer med mere tørke og længere 

varmeperioder

Højt vandforbrug i en periode med underskud af vand

Græs planter med højt niveau af Vandudnyttelse er 

et krav, mere græs af 

svingeltyperne (Festuca rubra arterne), 

Strandsvingel eller

engrapgræs.

BRUG DE RIGTIGE ARTER OG SORTER!





Vand Besparelser



Hvad er Green Earth baseret på?

Intensiv forædling og grundige forsøg

Der bliver målt på:

Biomasse produktion

Modstandskraft over for tørke

Vandforbrug

Behov for næringsstoffer



6-11-2017ROYAL BARENBRUG 

GROUP

Dia 16

Relaxed input

Standard input

Behov for næringsstoffer



Den mest bæredygtige løsning til din plæne

Meget miljøvenlig blanding. 

Garanti for 30 % mindre klipning. 

Kræver kun lidt gødning. 

Sparer tid og penge.

➢ Plæner

➢ Grønne arealer

➢ Vejrabatter

Low Maintenance





Selvhelende med en uovertruffen slidstyrke

• Uovertruffen slidstyrke

• Almindelig rajgræs med udløbere

• Ekstremt stærkt og hurtigt græstæppe

• Reducerer mængden af enårig rapgræs 

• Meget høj genvækstevne i foråret

• Kan klippes ned til 10 mm

Almindelig rajgræs med udløbere





en enkelt frø, 7 måneder

Almindelig rajgræs – RPR Stærkt som stål og selvgenererende



Sport



Golf



Gardens & Public green





Hvad bringer fremtiden?

Mindre klipning grundet brug af sorter med lavere 

vækst

Mindre anvendelse af sprøjtemidler, højere

sygdomsresistens (fusarium, dollar spot og rød tråd ) 

Mindre vandbehov på grund af brug af

specialblandinger

Mindre kvælstofbehov idet der anvendes sorter der 

udnytter næringsstofferne mere effektivt



Passion for grass

Royal Barenbrug Group



Tak!


