NASIONA TRAW
Trawnik w zacienionej części ogrodu?
Trawnik odporny na deptanie albo trawnik reprezentacyjny?
Mieszanki nasion traw Landscaper Pro – na każde warunki.

www.icl-sf.pl

NASIONA TRAW

Trawnik reprezentacyjny

Miejsca zacienione

Mieszanka Finesse

Mieszanka Sun & Shade

•
•
•
•

delikatny, drobny liść,
duża gęstość i żywe wybarwienie,
wolniejszy wzrost,
wysoka odporność na niskie temperatury,
okresowe niedobory wody i deptanie,
• dostępna w opakowaniach 5 kg (na pow. ok. 200 m2)
2
i 10 kg (na pow. ok. 400 m )

•
•
•
•
•
•
•

Tereny trudne (tereny nachylone, gleby lekkie)

Tereny rekreacyjne

Mieszanka Supreme

Mieszanka Performance
2013

• wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
i deptanie,
• intensywne zadarnienie, także na terenach
nachylonych i glebach piaszczystych,
• szybka regeneracja uszkodzeń,
• wysoka odporność na okresowe niedobory wody,
• nasiona wiechliny w specjalnej otoczce
przyspieszającej kiełkowanie i zapewniającej optymalne warunki rozwoju
młodych siewek Smart Start,
• dostępna w opakowaniu 10 kg (na pow. ok. 400 m2)

• wysoka odporność na deptanie
– może być stosowana na placach zabaw,
• estetyczny wygląd,
• możliwość użytkowania w krótkim czasie po wysiewie,
• duża zdolność do regenerowania uszkodzeń,
• dostępna w opakowaniach 5 kg (na pow. ok. 170 m2)
i 10 kg (na pow. ok. 340 m2)

doskonała odporność na częściowe zacienienie,
gęstość i estetyczny wygląd,
odporność na deptanie,
silnie rozwinięty system korzeniowy,
odporność na okresowe niedobory wody,
niskie potrzeby pokarmowe,
dostępna w opakowaniach 5 kg (na pow. ok. 200 m2)
2
i 10 kg (na pow. ok. 400 m )

Odporność i elegancja

Mieszanka Rapid

Mieszanki Landscaper Pro:
• mają wysoką siłę kiełkowania,
• są odporne na choroby i niskie temperatury,
• wyglądają atrakcyjnie przez cały sezon, są łatwe w pielęgnacji.

• szybkie kiełkowanie i możliwość użytkowania
w krótkim czasie po wysiewie,
• dobre zadarnianie i głęboki system korzeniowy,
odporność na suszę,
• odporność na deptanie i atrakcyjny wygląd,
• doskonała na dosiewki,
2
• dostępna w opakowaniach 5 kg (na pow. ok. 200 m )
2
i 10 kg (na pow. ok. 400 m ).

SKŁAD MIESZANEK
Mieszanka

Kostrzewa czerwona
Życica trwała
rozłogowa
Lolium perenne Festuca rubra ssp.
rubra

Kostrzewa owcza
Festuca ovina

Kostrzewa czerwona
półrozłogowa
Festuca rubra ssp.
trichophylla

Kostrzewa czerwona
kępowa
Festuca rubra ssp.
commutata

Wiechlina łąkowa
Poa pratensis
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ICL Polska sp. z o.o.
ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa
tel.: 22 395 64 00
www.icl-sf.pl

www.landscaperpro.pl
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Aby dobrać odpowiednią mieszankę nasion
zapytaj naszych doradców:
Janusz Krukar tel. 601 312 296, Piotr Chmielowiec tel. 601 140 301
Karol Szymański tel. 609 757 111, Janusz Szweykowski tel. 605 426 479

