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.

Speedy Green
Do regeneracji boiska w okresie letnim
• Wyjątkowo szybkie rozrastanie i ukorzenianie
• Idealna do regeneracyjnego dosiewu
• Bardzo wytrzymała mieszanka, toleruje niskie
koszenie

Siew
Podsiew

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

Zrób zakupy

Wyjątkowo szybkie rozrastanie i ukorzenianie
Speedy Green® jest specjalną mieszanką wysiewaną na mocno uszkodzonych boiskach sportowych.
Służy do regeneracji murawy w możliwie jak najkrótszym czasie. Składa się w 100% z najlepszych
odmian życicy trwałej
Idealna do regeneracyjnego dosiewu.
Speedy Green® polecamy nie tylko na murawy sportowe ale również do parków i innych miejsc
intensywnie użytkowanych. Wielu administratorów zieleni wybiera Speedy Green®, jeśli musi zmierzyć
się z zadaniem, aby szybko doprowadzić trawnik do idealnej kondycji w miesiącach letnich.
Wytrzymała mieszanka, toleruje niskie koszenie
Speedy Green® zawiera nową, opracowaną przez Barenbrug generację życicy trwałej, odporną na
niskie koszenie oraz świetnie zadarniającą gołe place występujące na murawie.
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.
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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.
Skład mieszanki może nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli, w zależności od dostarczonej
partii.

Specyfikacje
Norma wysiewu /m²
Norma wysiewu-dosiew/m²
Wys. koszenia
Opakowanie

15-25 gr
15-20 gr
22-40 mm
15 kg
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Skład
100% Życica trwała

Siew
Podsiew

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