Murawy sportowe
Dzięki globalnemu doświadczeniu,
BARENBRUG produkuje trawy najwyższej
jakości. Nasze referencje mówią same za
siebie. Nasze trawy używane są w
europejskich i międzynarodowych ligach
piłkarskich oraz ważnych wydarzeniach
sportowych takich jak np. Mistrzostwa
Świata w RPA czy Igrzyska Olimpijskie.

Supersport
Do zakładania murawy na boiskach
sportowych

Siew
Podsiew

•
Do wysiewu na nowych boiskach (lub regeneracji) z
wymogiem okresu nieużytkowania
•

Właściwości
Do zakładania boisk
Do podsiewu wczesną wiosną i późną

Wysoka odporność na deptanie
Do podsiewu

•
Relatywnie szybkie wschodzenie i umacnianie
zastosowanych odmian wiechliny łąkowej
•
Toleruje niskie koszenie
Zrób zakupy

Do wysiewu na nowych boiskach (lub regeneracji) z wymogiem okresu nieużytkowania
Super Sport jest mieszanką przeznaczoną do zasiewania nowych boisk sportowych. W połowie
składa się z wiechliny łąkowej. Ten gatunek trawy wschodzi i rozrasta się stosunkowo wolno. Dlatego
warunkiem osiągnięcia dobrego rezultatu jest dłuższy okres nieużytkowania.
Wysoka odporność na deptanie
Barenbrug prowadzi intensywne badania nad szybkością wschodzenia i umacniania się wiechliny
łąkowej. W Super Sport zastosowano tylko te jej odmiany, które wschodzą i umacniają się względnie
szybko. Dzięki wiechlinie łąkowej murawa jest odporna na intensywne użytkowanie i tworzy zwartą
darń nawet po intensywnym meczu.
Relatywnie szybkie wschodzenie i umacnianie zastosowanych odmian wiechliny łąkowej
Poza wiechliną łąkową w Supersport jest także życica trwała. Jej odmiany stosowane są do szybkiego
zadarniania, dzięki czemu mieszanka łączy w sobie dwie najważniejsze cechy: szybki wzrost i wysoką
tolerancję na deptanie.

Barenbrug Holland BV • P.O. Box 1338 • 6501 BH Nijmegen • The Netherlands • Tel.: +31 (0)24 348 81 11 • www.barenbrug.nl

Toleruje niskie koszenie
Ważnym kryterium, szczególnie w sporcie, jest niskie koszenie trawy. Nie tylko ważny jest efekt
wzrokowy wyglądu murawy, również wielkie znacznie ma szybkość toczenia się piłki. Są to
obowiązkowe aspekty dla miłośników pięknej trawy i piękna piłki nożnej.

Data przydatności mieszanek nasion traw
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2012r. Poz.1512- Ustawa o nasiennictwie, termin
przydatności mieszanek nasion traw wynosi 3 lata od daty pakowania, jednak w trzecim roku, w
terminie do 30 czerwca
czerwca. Po tym okresie mieszanka nasion traw nie nadaje się do sprzedaży.
Data pakowania- "Date of closing", znajduje sie na każdym opakowaniu, na zielonej etykiecie, która
wydawana jest do każdego opakowania przez Holenderską Inspekcję Nasienną NAK. Etykieta ta jest
jednocześnie potwierdzeniem, wydania przez Inspekcję Nasienną świadectwa kwalifikacji do danej
partii nasion traw.
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Specyfikacje
Norma wysiewu/m²
Norma wysiewu-dosiew/m²
Wys.koszenia
Opakowanie

20-25 gr
15-20 gr
22-40 mm
15 kg

Skład
50% Życica trwała
50% Wiechlina łąkowa

Siew
Podsiew

Właściwości
Do zakładania boisk
Do podsiewu wczesną wiosną i późną
Do podsiewu

Barenbrug Holland BV • P.O. Box 1338 • 6501 BH Nijmegen • The Netherlands • Tel.: +31 (0)24 348 81 11 • www.barenbrug.nl

