RYDER-PIGMENTTI KIINNITTYY VAHVASTI LEHTIEN PINNALLE:
» sateenkestävä 1 tunnin kuluttua
» väri syvenee 3 päivän aikana ruiskutuksesta
» erittäin kestävä, kuluu lähinnä leikkuun takia
» pitkä vaikutus lepotilassa olevalla nurmikolla, noin 6 viikkoa
» vaikutusaika kesällä 2–3 viikkoa, leikkuun määrästä riippuen
» Primo Maxx vähentää leikkuuta ja lisää RYDERin vaikutusaikaa kesällä, kun ruoho kasvaa
» nopeuttaa kasvun alkamista keväällä

KÄYTTÖ:
VIHERIÖT JA LYÖNTIPAIKAT (alle 12 mm)
» 0,75–1,5 l/ha, vesimäärä 250–500 l
» n osta käyttömäärää halutessasi tummemman
värin tai korkealle leikkuukorkeudelle

Olen käyttänyt Syngentan Ryder-nurmikko
”pigmenttiä
Albatros-kentällä ja olen todella
vakuuttunut. Tuotteella on hieno nimi,
mutta tulokset ovat sitäkin paremmat.

”

NURMIKOT (yli 12 mm)

Alejandro Reyes

» 1–2 l/ha, vesimäärä 250–500 l
» n osta käyttömäärää halutessasi tummemman
värin tai korkealle leikkuukorkeudelle
» paras peitto saadaan ruiskuttamalla 0,5–1,0 l/ha ristiin

Ota yhteyttä!
Berner Oy
Asiakaspalvelu 020 791 4070

Golfkenttä ja -kiinteistömestari
Le Golf National, Pariisi, Ranska
Ryder cup 2018 kenttä

Golf- ja urheilunurmikot:
Tomi Laaksonen
050 467 2644, tomi.laaksonen@berner.fi
Saila Innanen
0400 473 133, saila.innanen@berner.fi

Viherrakentaminen:
Erkki Hakamäki
040 678 3343, erkki.hakamaki@berner.fi

Kaikki
hyöty
valosta!
JA NURMIKKO KASVAA
VIHREÄN VAHVANA.

UUSI RYDER-PIGMENTTI AUTTAA NURMIKKOA
SAAMAAN KAIKEN TEHON VALOSTA

PIGMENTIT OVAT PITKÄKESTOISIA

Se suojaa nurmikkoa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä sekä liian suurelta valon määrältä.
Lisäksi RYDER antaa luonnollisen kauniin vihreän värin ja parantaa nurmikon kuntoa sekä laatua.

Heijastuva/imeytyvä UV-valo

Pigmentit eroavat väriaineista merkittävästi. Väriaineet ovat ionimuotoisia, jolloin ne liukenevat veteen. Lisäksi valo hajottaa niitä, jolloin niiden vaikutus on lyhytaikainen. Pigmentit
taas ovat veteen liukenemattomia ja pitkäkestoisia. RYDER on vihreä, kestävä, kuparipohjainen phthalosyaani pigmentti. Lopputuloksena on luonnollisen kaunis vihreä väri.

Heijastuva/imeytyvä ylimääräinen PAR-valo

RYDER-PIGMENTTI OPTIMOI VALON KÄYTTÖÄ
Yhteyttäminen ohjaa nurmikon kasvua ja kehitystä. Kaikki valo ei kuitenkaan ole käyttökelpoista yhteyttämiseen. Valo, joka imeytyy lehtien sisälle, voidaan käyttää yhteyttämiseen. Mutta osa valosta läpäisee
lehden ja osa heijastuu pois. Viileän alueen lajit pystyvät yhteyttämään varsin pienellä valon määrällä
ja kesäpäivinä valoa tulee useiden tuntien ajan moninkertaisia määriä, mitä tarvitaan yhteyttämiseen.
Liika valo aiheuttaa stressiä, joka heikentää versojen ja juurten kasvua, ja siten heikentää laatua. RYDER
vähentää stressin vaikutusta. Se lisää lehtivihreän määrää, jolloin versojen ja juurten kasvu lisääntyy ja
laatu paranee.

PIGMENTTIEN LISÄÄMINEN ON LUONNOLLINEN ASIA
Kasvit pystyvät muodostamaan luonnollisia yhdisteitä, kuten karotenoideja, antosyaaneja, flavonoideja ja vahoja suojaamaan ylimääräiseltä ja haitalliselta valolta. Pigmenteillä on luontainen kyky suodattaa, imeä ja heijastaa haitallista tai liikaa valoa. Siksi pigmentin
lisääminen on luonnollinen asia, koska kasvit tekevät sitä itsekin,
mutta joutuvat käyttämään siihen ylimääräistä energiaa.
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