Grønne arealer
Græs er en vigtig bestanddel i vores liv.
Man finder det overalt i haver og parker.
Den praktiske anvendelse er vigtig, men
det er dets æstetiske tiltrækningskraft og
dets evne til at rense luft og vand
ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt
græsfrøblanding kan du have glæde af din
plæne i mange år!

Low Maintenance
Den mest bæredygtige løsning til din
plæne
•Meget miljøvenlig blanding.
•Garanti for 30 % mindre klipning.
•Kræver kun lidt gødning.
•Sparer tid og penge.
•Green Earth-mærket - for bæredygtig
vedligeholdelse

Plæner og
Vejrabatter
Lufthavne

Egenskaber
Højere slidtolerance
Højere tørketolerance
Hurtigere etablering
Velegnet til skygge
Mere finbladet
Kræver mindre vedligeholdelse
Kræver mindre gødning

Green Earth-mærket - for bæredygtig vedligeholdelse
Hos Barenbrug vil vi ikke kun være banebrydende inden for forbedring af græssorter. Vi vil også
med vores innovative produkter bidrage til en grøn klode, hvor fremtidens generationer også har
mulighed for at dyrke idræt og andre former for aktiviteter. For at realisere dette mål har vi introduceret
Green Earth-kvalitetsmærket. Det er et kvalitetsmærke, der hjælper forvaltere af grønne områder med at
anvende og vedligeholde deres græs på en mere bæredygtig måde gennem et reduceret vandforbrug,
brug af færre gødningsstoffer og pesticider samt færre klipninger.

Læs mere om GreenEarth på www.barenbrug.dk/greenearth

Specifikationer
Etableringshastighed:
Kvælstofbehov:
Væksthastighed:
Udsædsmængde pr. 100 m²
Udsædsmængde pr. m²

Højere sygdomstolerance
Selvreparerende
Spirer ved lav temperatur
Hurtigere spiring

langsom
Meget lav
Meget langsom
2-2.5kg
20-25gr
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Større vinterhårdførhed
Tidlig vækst i foråret

Grønne arealer

Klippehøjde
Emballage
Sådybde

15-35mm
15kg
5 - 10 mm

Græs er en vigtig bestanddel i vores liv.
Man finder det overalt i haver og parker.
Den praktiske anvendelse er vigtig, men
det er dets æstetiske tiltrækningskraft og
dets evne til at rense luft og vand
ligeledes. Med en omhyggeligt udvalgt
græsfrøblanding kan du have glæde af din
plæne i mange år!

Sammensætning
40%
10%
15%
15%
20%

Spinkel kambunke
Alm. rajgræs (finbladet)
Rødsvingel med korte udløbere
Rødsvingel uden udløbere
Engrapgræs
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