
NOWOŚĆ

REDUCES CO 2

EC
OL

OGICAL & SUSTAINABLE

Długo DziałaDługo DziałaDługo DziałaDługo Działa

Wyprodukowano przez

dla
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.  

RENOWACYJNA
wyjątkowo odporna na deptanie 

TRAWA
Samo ZAGĘSZCZAJĄCA

 

PoPoPrzedPrzed

 

Ogród potrzebuje miłości i SUBSTRALA
masa netto:

 3 kg ℮
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa,  
ul. Ostrobramska 101A, 
tel. 22 465 61 80, 
fax: 22 465 61 91

TRAWA Renowacyjna
Samo zagęszczająca przez kłącza

NOWY rodzaj NASION

Jak to działa? 
W przypadku pojawienia się ubytków na trawniku kłącza Życicy rozrastają się 
poziomo w górnej warstwie gleby, w ten sposób wypełniają i zadarniają puste 
miejsca. 

Warunki do siewu
Najlepsze efekty uzyskujemy przy pH podłoża 6,0 - 6,5.

UWAGA: teren po budowie lub rozbiórce może być zasadowy, należy 
zakwasić. 

Gęsty trawnik na lata
Dzięki temu uzyskujemy gęsty Trawnik, który w połączeniu z odpowiednim 

nawożeniem, pielęgnacją i podlewaniem będzie dobrze wyglądał przez wiele lat.

ZALETY
GĘSTY TRAWNIK „EFEKT DYWANU” poprzez:
- zagęszczanie  trawnika
- naprawę ubytków

DUŻA ODPORNOŚĆ na deptanie i intensywne użytkowanie dzięki naturalnej sieci samo regenerujących się rozłogów tworzących 
ścisłą darń. Dzięki temu ten rodzaj trawy jest w stanie wytrzymać intensywną eksploatację i zachować jednocześnie dekoracyjny wygląd.

 

Przeznaczenie: niepastewne
Jakość WE
Małe opakowanie WE typu A

Numer przedsiębiorcy z rejestru przedsiebiorców dokonujacych
obrotu materiałami siewnymi: 14/65/11672
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KOSTRZEWA CZERWONA - ROZŁOGOWA

Dobrze znosi umiarkowane zacienienie. Odporna na przesuszenia
gleby i niskie koszenie. Kostrzewa czerwona wiosną 
wcześnie rozpoczyna wegetację i kończy ją dopiero późną
jesienią, dzięki czemu może być użytkowana przez cały sezon.

ŻYCICA TRWAŁA

Wytwarza gęsty, płytko osadzony układ korzeniowy. 
Trawa o średniej szybkości wzrostu, tolerancyjna na 
zacienienie. Bardzo odporna na intensywne użytkowanie 
i uszkodzenia mechaniczne. Powolny odrost po koszeniu. 

Popularne gatunki traw stosowane w mieszankach

RENOWACJA:
1. Zagęszczanie

Zalecana dawka:

5-20 g/m2

w zależności od stanu trawnika.
 Aby uzyskać najlepsze wyniki, 

należy stosować 20 g/m2.

2. Naprawa ubytków

Zalecana dawka:

20-30 g/m2

Aby uzyskać najlepsze wyniki, 
należy stosować 30 g/m2.

 

RENOWACJA:
1. Zagęszczanie

2. Naprawa ubytków

 

TRAWNIK   zakładanie do 150  m2
   |  zagęszczanie do 300  m2     


