
Making 
light work



RYDER GRÄSFÄRG – ÖVERSIKT
RYDER är en gräsfärg för sportgräs som ger en fantastisk visuell effekt. Gräset får en djup, 
vacker färg och nyansen kan enkelt anpassas till förhållandena på banan.

Utan RYDER Med RYDER

Med hjälp av RYDER kan gräset dessutom utnyttja solljuset på bästa sätt.

RYDER är ett högkoncentrerat och stabilt grönt pigment för 
golfgräs som förbättrar gräsets utseende och skyddar det 
mot UV-strålning och starkt solljus. 

Allt solljus är inte bra för gräset. För mycket solenergi kan 
skada gräset, vilket visar sig genom att det blir "solbränt" 
och gult. 



Så här fungerar det
Växter innehåller ämnen som ger ett naturligt skydd mot solstrålning, bland annat karotenoider,  
antocyaniner, flavonoider och vaxämnen.

Naturligt skydd
När en planta utsätts för starkt ljus 
svarar den med att förstärka sina 
naturliga skyddsmekanismer. Ett 
exempel på detta är att blad kan 
färgas lila, vilket beror på en ökad 
produktion av antocyanin  – ett 
naturligt färgämne som bland annat 
finns i gräs. 

När ska RYDER appliceras?
RYDER appliceras lämpligast inför en period då gräset förväntas utsättas för hög 
stress. Vid behov kan färgen användas året runt, men bör då kombineras med Primo 
Maxx II. 

RYDER skyddar gräset mot skadlig UV-strålning och starkt solljus.

Reflekterar/absorberar UV-ljus Reflekterar/absorberar starkt PAR-ljus

RYDER summer programme

T2 T3 T4T1

April Maj Juni

Använd RYDER 1.0                   1.5 l/ha
Varannan eller var tredje vecka 
beroende på klippningsschema

Juli Augusti September Oktober

 • På sommaren skyddar RYDER gräset mot UV-strålning och högintensivt solljus så att gräset 
behåller sin gröna färg. 

• På hösten kan RYDER användas för hålla gräset grönt längre. Att applicera RYDER efter 
toppdressing med sand eller över sådd är ett effektivt sätt att återställa gräsets utseende. 

RYDER bygger på den senaste pigmentteknologin och har 
en koncentration på hela 70 % (vilket ligger nära växters 
naturliga pigmentmängder) vilket ger ett bra skydd mot 
skadlig UV-strålning och starkt solljus.

Färgens styrka kan anpassas genom justering av 
blandförhållandet, antalet sprayningar och användningen 
av ett integrerat gödningsprogram. 



RYDER Autumn / Winter programme

T2 T3 T4 T5T1

Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj

Använd RYDER 1.0                   1.5 l/ha

Blandas i tanken under 
höstens fungicidbekämpning

RYDER 1.0 l/ha

• Under vintern och tidig vår kan RYDER användas för att förlänga säsongen och ge gräset 
en vacker färg. Den förstärkta färgen kan öka bladtemperaturen vilket gör att gräsets 
återhämtning kommer igång tidigare under våren. I april kan solljuset vara lika intensivt 
som i augusti. Genom att påbörja behandlingen tidigt kan du förlänga resultatet och därmed 
säsongen. 

Färgskillnader
RYDER är ett högkoncentrerat 
pigment för färgning av sportgräs. 
I motsats till vattenlöslig gräsfärg 
innehåller RYDER ett pigment som tål 
både regn och bevattning och som inte 
bleks av solen. Därför håller färgen 
längre.

Applicering – dosering
Gräs under 12 mm
till exempel greener, tees,  
entréer, etc.

Beräkna 0,75–1,5 l per hektar för 
en vattenmängd på 250–500 per 
hektar. Öka doseringen för en 
djupare grön färg och ett ökat skydd 
mot solstrålning. 

Om Ryder används i kombination 
med Primo Maxx II för mindre 
klippning, förlängs effekten under 
tillväxtperioder. 

Gräs över 12 mm
till exempel fairways, sportgräs

Beräkna 1,0–2,0 l per hektar för 
en vattenmängd på 250–500 per 
hektar. Öka doseringen för en 
djupare grön färg, längre gräs och 
ett ökat skydd mot solstrålning.

Applicering – 
hjälpmedel
RYDER ger en omedelbar 
färgeffekt vilket gör det lätt att 
se spraymönstret, särskilt högre 
dosering och på bleka gräsytor. 

För ett jämnt resultat, använd 
Syngenta CX munstycken med 50 
cm markhöjd och en vattenmängd på 
250–500 liter/ha.  

Vid färgning av längre gräs kan 
täckningen förbättras genom att ytan 
sprayas två gånger i olika riktningar.



Ljusets våglängder
Ljus innehåller energi som är livsviktig för fotosyntesen. Det spektralområde som växter utnyttjar kallas 
PAR (Photosynthetic Active Radiation) och omfattar alla färger: lila, blått, grönt, gult, orange och rött. Blått 
och rött ljus absorberas lättast av klorofyllet och har därmed den största effekten på gräsets tillväxt och 
utveckling. 

Det finns en gräns för hur mycket ljus en planta kan 
absorbera. För mycket ljus kan orsaka stress hos plantan 
och leda till att dess fotosyntetiska förmåga minskar. 

När gräs utsätts för UV-strålning och starkt soljus  bildas 
fria radikaler i plantan. Fria radikaler är mycket reaktiva 
molekyler som attackerar och skadar cellmembranen och 
proteinerna i plantan, bland annat klorofyll, vilket hämmar 
fotosyntesen och tillväxten. 

Hur mycket ljus växter kan tillgodogöra sig varierar från art 
till art och de aktuella förhållandena.

Mer  energi

Större våglängd

Photosynthetic Active Radiation (PAR)

Skadligt UV-ljus Infraröd strålningSynligt 
ljus

Undersökningar visar att gräset under kalla månader 
når ljusmättnadspunkten (den punkt där tillförseln av 
ytterligare ljus inte längre ökar fotosyntesens effektivitet) 
vid 300-500 mikromol. På sommaren är ljusintensiteten 
cirka 2 000 mikromol (fyra ggr högre än mättnadspunkten). 
Även om det är molnigt kan ljusintensiteten överstiga 1 500 
mikromol.

Gräsets känslighet för ljus ökar kraftigt om det utsätts 
för stressfaktorer som hög värme, torka eller kyla.  
Under dessa förhållanden kan mättnadspunkten minska 
till 100 mikromol. Med andra ord kan gräset stressas 
av ljus även på hösten och våren. En solig vinterdag kan 
ljusintensiteten stiga till 1 000 mikromol (10 ggr högre än 
ljusmättnadspunkten).

Fotosyntesens effektivitet minskar mitt på dagen

Allt ljus är inte bra för fotosyntesen... vissa våglängder kan vara skadliga

Plantor kan få för mycket ljus
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RYDER – Making light work
» Ger en hållbar färg som kan anpassas till banans behov.
» Skyddar mot skadlig UV-strålning och högintensivt ljus.
» Regnfast efter 1 timme.

Alejandro Reyes
Banchef hos Le Golf National,  

Paris, Frankrike

Utan RYDER Med RYDER

Jag använde Syngentas nya gräsfärg Ryder på  
Albatrosbanan och resultatet är verkligen imponerande.  

Namnet är bra och resultatet ännu bättre!
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