PRIMO MAXX II FRÅN TEE TILL GREEN

Upprepa behandlingen var fjärde till sjätte vecka. Påbörja behandlingen när gräset
är i en tillväxtfas.

Banor som behandlats med Primo Maxx II uppskattas av både banskötare och spelare.
Detta anses vara de viktigaste fördelarna:

MAKING GOOD TURF

GREAT

TEE

ÖKAD SLITAGE- OCH STRESSTÅLIGHET
MINSKAT BEHOV AV GRÄSKLIPPNING,
TÄTARE GRÄS MED HÖGRE KVALITET

ALLTID FINA
BANOR MED HÖG
KVALITET

ÖKAD SKUGGTÅLIGHET

RUFF
MINSKAT BEHOV AV
GRÄSKLIPPNING

MINSKADE KOSTNADER FÖR
BRÄNSLE, UNDERHÅLL
OCH ARBETE

FAIRWAY

MINSKADE KOSTNADER FÖR
BRÄNSLE OCH UNDERHÅLL

MINSKAT BEHOV AV
KLIPPNING, SÄRSKILT AV
FAIRWAY OCH RUFF

FLEXIBLARE PLANERING AV GRÄSKLIPPNING

MÖNSTERKLIPPT
GRÄS BESTÅR LÄNGRE

Behandling 2

Följande
behandlingar

Primo Maxx II

0.4-0.8 l/ha

0.8-1.2 l/ha

0.8-1.2 l/ha

Minimimängd kväve
per behandling

2.5 kg/ha N

2.5 kg/ha N

2.5 kg/ha N

Behandlingsvolym

250-400 l/ha 250-400 l/ha

FAIRWAYPROGRAMMET

MINDRE JOBB

MER GOLF

250-400 l/ha

På fairway/semiruff och greener kan granulära gödningsmedel användas för att
öka bladtillväxten. Fortsätt behandlingen fram till oktober så att gräset bygger upp
kolhydratreserver för att klara vintern bättre.

GREEN

JÄMNARE GRÄS I BÅDE HÖJD- OCH SIDLED
HÖGRE TÄTHET OCH GRÄSKVALITET
UTMÄRKT ROTNINGSFÖRMÅGA
OCH TORKTÅLIGHET

JÄMNARE RULL UNDER HELA DAGEN
SNABBARE KLIPPNING
ÖKAT MOTSTÅND MOT
ANGREPP VINTERTID

BÄTTRE
ROTBILDNING, TORK- OCH
SKUGGTÅLIGARE GRÄS

Minimimängd kväve
per behandling
Behandlingsvolym

Behandling 1

Behandling 2

Följande
behandlingar

0.2 l/ha

0.2-0.4 l/ha

0.2-0.4 l/ha

2.5 kg/ha N

2.5 kg/ha N

2.5 kg/ha N

250-400 l/ha 250-400 l/ha

Behandling 1

Behandling 2

Följande
behandlingar

Primo Maxx II

0.6-0.8 l/ha

1.2-1.6 l/ha

1.2-1.6 l/ha

Minimimängd kväve
per behandling

2.5 kg/ha N

2.5 kg/ha N

2.5 kg/ha N
250-400 l/ha

Använd max 3,2 l/ha på ruff med rajgräs och 2,4 l/ha på ruff med blandningar av
gröen, svingel och vengräs.

MINSKAT
MASKINUNDERHÅLL OCH
LÄGRE BRÄNSLEKOSTNADER

Primo Maxx II har lika goda egenskaper som sin föregångare Primo
Maxx, men har ett något annorlunda innehåll. Den nya versionen
fungerar likadant, men innehåller något mindre av de aktiva ämnena.
Produkten ska blandas ut på samma sätt som tidigare och resultatet
blir lika bra trots att mängden aktiva ämnen är mindre.

HUR FUNGERAR DET?

250-400 l/ha

Obs: Ovanstående Primo Maxx II-program är endast exempel och bör anpassas till
lokala förhållanden för att öka gräsets förmåga att klara vintern.

STÖRRE SKUGGTÅLIGHET

LÄGRE
KOSTNADER
FÖR BRÄNSLE,
UNDERHÅLL OCH
REPARATIONER

MINDRE
UTGIFTER FÖR
KLUBBEN

MINDRE
KLIPPNING
BEHÖVS

FRIGÖR
RESURSER

FRIGÖR
PERSONALEN
SÅ ATT DE KAN
FÖRBÄTTRA
BANAN

BÄTTRE
GRÄSKVALITET
OCH SPELUPPLEVELSE

FLER
MEDLEMMAR
OCH BESÖKARE

ÖKADE
INKOMSTER FÖR
KLUBBEN

FÄRRE
TIMMAR
MED GRÄSKLIPPAREN

Gör behandlingen var fjärde till sjätte vecka. För att bidra till tillväxttoppar.

250-400 l/ha 250-400 l/ha

Primo Maxx II är en helt ny produkt som är framtagen för
att uppfylla allt striktare bestämmelser och ge banskötare
ett långsiktigt verktyg.

Med andra ord stoppar medlet tillväxten på höjden, men vidgar bladmassan
på bredden och ökar rotmassan. Detta ger en starkare, friskare, tätare och
jämnare gräsmatta som kräver upp till 35 procent mindre gräsklippning,
vilket minskar både kostnaderna och arbetsinsatsen.

PROGRAM FÖR RUFF/SEMIRUFF

Behandlingsvolym

VAD ÄR Primo Maxx II?

Primo Maxx II blockerar produktionen av gibberellinsyra, vilket begränsar
plantans tillväxt på höjden. Det gör att avståndet mellan bladutskotten
minskar och plantan blir mer kompakt.

Upprepa behandlingen varannan till var fjärde vecka. Påbörja behandlingen
när gräset är i en tillväxtfas.

Primo Maxx II

FRIGÖR RESURSER
FÖR ANNAT
UNDERHÅLLSARBETE

MINSKAT BEHOV AV GRÄSKLIPPNING

ÖKAD MOTSTÅNDSKRAFT

Behandling 1

PROGRAM FÖR GREENER

SNABBARE ETABLERING
VID ÖVERSÅDD

TÄTARE GRÄS OCH
BÄTTRE SPELBARHET

DET OPTIMALA

PROGRAM FÖR FAIRWAY/TEE

MAKING GOOD TURF

GREAT
FROM TEE TO GREEN

Primo Maxx II ger jämnare och bättre spelförhållanden – från tee till green.
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ÖKAD KVALITET OCH MINDRE GRÄSKLIPPNING

FRISKARE GRÄSPLANTOR

Primo Maxx II hämmar gräsets tillväxt inom cirka en vecka efter den första behandlingen,
vilket ger betydande kostnads- och resursbesparingar.

Primo Maxx II bidrar till friskare gräsplantor som
bättre motstår stress och sjukdomar, vilket förbättrar
spelförhållandena under hela säsongen.

FAIRWAY OCH RUFF

GOLFARE FÖREDRAR BANOR MED
RIKTIGT BRA FÖRHÅLLANDEN.

Att förbättra spelupplevelsen är avgörande för att
kunna locka och behålla spelare och det bästa sättet att
säkerställa klubbens ekonomi.
Med tanke på att golfklubbar ofta har en pressad ekonomi och
det finns en ökande tendens att spelare flyttar mellan klubbar och
banor är det viktigare än någonsin att leverera en högkvalitativ
spelupplevelse. Att kunna attrahera medlemmar, besökare och
pay-and-play-spelare är avgörande för alla golfklubbars ekonomi.
Banornas kvalitet är mycket viktig för att det ska gå att attrahera
nya spelare och uppmuntra befintliga medlemmar att spela oftare.

Lägre bränslekostnader
Mindre slitage på utrustning
– Utrustningen håller längre och utgifterna minskar

Planeringen av gräsklippning blir mer flexibel
Renare visuellt intryck – färre klumpbildningar vid fuktig väderlek,

MINSKNING

tydligare ränder och färre fröställningar

PRIMO MAXX II
GÖR GRÄSET
TÄTARE VILKET
FÖRBÄTTRAR
SPELBARHETEN

EN GRÄSMATTA

för mer produktiva sysslor

– Mindre underhåll och lägre reparationskostnader

GOLFBANANS KVALITET
ÄR VIKTIGAST NÄR
GOLFARE SKA VÄLJA
KLUBB

KONSTEN ATT FÖRBÄTTRA

Gräsklippningen tar mindre tid, vilket frigör resurser

>35%
Underhållskostnad för fairways

PRIMO MAXX II GÖR
GRÄSET FRISKARE
OCH FÖRBÄTTRAR
KVALITETEN PÅ
ALLA SPELYTOR

Behovet av att klippa fairways och semiruff
minskar med 35 procent om man genomför ett
fullt Primo Maxx II-program.

FLER RUNDOR =
ÖKADE INTÄKTER
FÖR KLUBBEN

Det som golfspelare önskar sig mest av en fairway är att
bollen ska lägga sig bra i gräset. Med Primo Maxx II blir
gräsmattan tätare och jämnare så att bollen blir lättare
att spela.

Traditionell
Primo Maxx II
Värdeminskning
Arbetskostnader
Gräsklippningskostnader

Bättre torktålighet
Snabbare återhämtning

från stress
Ökad slitagetålighet
Mindre stress = friskare gräs
Genom att behandla gräset med
Primo Maxx II får plantorna

Skugga försvagar gräset så att det blir mer mottagligt
för stress, nötning och sjukdomsangrepp.
Primo Maxx II kan kompensera för 75 procent av en minskad ljusnivå,
vilket kan förbättra gräsets egenskaper i skuggiga miljöer. Primo Maxx
II hämmar bildningen av gibberellinsyra, vilket begränsar tillväxten på
höjden och förhindrar nedbrytningen av kolhydrater så att plantorna får
möjlighet att återhämta sig och bygga upp sin styrka.

GREENER

20 % ökning
av relativ vattenhalt

HÅLLBAR
BANSKÖTSEL

Mindre stressade plantor
Mindre mottaglighet för sjukdomar
Mindre risk för ”skalpering” vid gräsklippning
Ökad rotmassa
Jämnare hastighet på greenerna under dagen

GRÄSSORTER

Minskad tillväxt av mjukt gräs som är mest mottagligt
för fusariuminfektioner

Ökad värmetålighet

Ökad klipphöjd minskar stressen på plantan samt minskar risken
för antraknos utan att påverka gräsets kvalitet och snabbhet

Upp till 30 % mindre
behov av bevattning

Obehandlad yta
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Effekt på thatch (mm) 07.05.15

Doseringen av Primo Maxx II bör anpassas till de grässorter som används
på banan. Snabbväxande fairways med rajgräs behöver vanligtvis en högre
dosering än greener med ven, svingel och gröe.

Sprayintervall

Greener

0.2–0.4

14–28 dagar

Fairways och semiruff

0.8–1.2

4–6 veckor

Ruff och semiruff

1.2–1.6

4–6 veckor

Vanligtvis blir tillväxten jämnare och resultatet bättre om behandlingarna
görs ofta med en låg dosering. Exempelvis varannan vecka på greener,
normalt 0,2 l/ha.
På teer och fairways kan det vara lämpligare och mer praktiskt att göra
färre behandlingar, men öka doseringen. Effekten av Primo Max står i
direkt relation till doseringen/antalet behandlingar. Om gräset växer
snabbt kan det vara lämpligare att öka doseringen/antalet behandlingar
för att sedan minska under perioder med långsammare tillväxt.

NÄRING OCH BLANDNING
För bästa resultat bör Primo Max II användas tillsammans med gödning. I
de flesta fall är det lämpligt att blanda i ett gödningsmedel av hög kvalitet i
tanken vid varje behandling. Använd minst 2,5 kg kväve per hektar vid varje
behandling.

31.9

32.5

Effekt på thatch (mm) 09.11.15

22.3

ÖVERSÅDD OCH ÅTERSÅDD
Genom att begränsa det befintliga gräsets tillväxt i samband
med översådd blir konkurrensen mindre och det blir lättare för
nysådda frön att etablera sig.

KLIPP
GRÄSET

ANVÄND
Primo Maxx II

VÄNTA
5 DAGAR

ÖVERSÅDD

Tester i Storbritannien har visat att Primo Maxx II bör appliceras
fem dagar innan översådd sker. Primo Maxx II har ingen negativ
påverkan på frönas grobarhet.

STRI-studier visar att Primo Maxx II inte påverkar det organiska materialet
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Att journalföra klippningen är också till god hjälp när du ska avgöra hur
mycket gräset växer under säsongen, så att du kan planera behandlingen
så effektivt som möjligt. Om du planerar att använda en högre dosering
av Primo Maxx II bör du halvera mängden vid den första behandlingen och
sedan öka mängden successivt vid senare behandlingar.

Blandning (l/ha)

Primo Maxx II är en viktig komponent i växtskyddet eftersom det gör
gräset mindre mottagligt för sjukdomar:

Ökad
torktålighet

Fördelar:

MINDRE
BRÄNSLEÅTGÅNG

Ökar kolhydrathalten
med upp till 40 % i
skuggiga miljöer

REKOMMENDERAD DOSERING

Vid tester i torra miljöer har Primo Maxx II ökat fotosyntesens effektivitet
i gräset med över 75 procent jämfört med i obehandlat gräs. Den relativa
vattenhalten i grässtråna var, fortfarande 28 dagar efter behandlingen,
20 procent högre jämfört med i obehandlat gräs.

Ökad
cytokinin- och
klorofyllhalt

Erfarenheten visar att klipphöjden kan ökas något på greener som
behandlats med Primo Maxx II utan att bollhastigheten blir lägre.

Påbörja behandlingen med Primo Maxx II när gräset
är i en tillväxtfas – helst på våren. Fortsätt sedan
behandlingen så länge gräset växer.

Du kan mäta marktemperaturen med en enkel digital termometer eller gå
in på greencast.se där det finns prognoser för lokala marktemperaturer.
Anteckna gärna hur mycket gräsklipp varje klippning ger. På så sätt kan
du snabbt avgöra när tillväxten är stabil.

BEVISAD ÖKAD
KVALITET OCH
SLITTÅLIGHET
Högre koncentration
av klorofyll för en
högre fotosyntetisk
aktivitet

ANVÄNDNING OCH PLANERING

DEn Primo Maxx II-behandling bör helst påbörjas när gräset går in i
en tillväxtfas. Normalt inträffar detta när marktemperaturen på 5-10
centimeters djup överstiger 10 grader under fem dagar i följd.

Studier visar att Primo Maxx II ökar mängden bioaktiva cytokininer
i plantan, vilket gör att den klarar värme och torka bättre. Cytokinin
hämmar den nedbrytning av klorofyll som orsakas av höga temperaturer
hämmas vilket gör att bladen inte blir bruna.

75 % ökad
effekt av fotosyntes

Greenerna kan klippas som tidigare, men med den fördelen att det
går snabbare och behöver göras mer sällan samt att det blir mindre
gräsklipp att ta hand om. När gräset växer långsammare kan banan
hålla samma kvalitet och vara lika snabb under hela dagen.

Ökad halt av
cytokinin som gör
gräset tåligare

bättre förutsättningar att klara
ogynnsamma förhållanden som
torka, stora mängder vatten, hårt
slitage och sjukdomsangrepp.
Gräset ser inte bara fint ut längre,
det återhämtar sig också snabbare
när förhållandena förbättrats.

ÖKAD SKUGGTÅLIGHET

Att greenerna är jämna är det viktigaste för en
golfspelare. Primo Maxx II har visat sig bidra till just
det – ett slätare och jämnare gräs.

MINDRE CO2UTSLÄPP

PRIMO MAXX II LEVERERAR:

22.9

Effekt på thatch (mm) 07.10.16

Primo Maxx II
(0.4 l ha)
STRI 2015 och 2016

När de nya gräsplantorna har fått två blad kan Primo Maxx
II-behandlingen återupptas, vilket bidrar till att de rotar sig
ordentligt och blir tätväxande.

