Barenbrugin
innovatiiviset

nurmikkoseokset

Enemmän kuin
nurmikonsiemeniä

INNOVATIIVISET
NURMIKKOSEOKSET
NYT MYÖS KOTIPIHOILLE!
Vaivaako nurmikkoa ruskeat laikut, rikkakasvit,
kaljut kohdat, liian tiheä leikkuutarve?
Barenbrugin seoksista löydät sopivan seoksen moneen
käyttötarkoitukseen, sillä sen innovatiiviset siemenseokset
ovat enemmän kuin nurmikon siemeniä. Barenbrug on
nurmikkomarkkinoiden johtava asiantuntija jatkuvan
kehitystyönsä ansiosta, joka on alkanut jo vuodesta 1904.
Barenbrug on onnistunut luomaan innovaatioita, joita ennen
pidettiin mahdottomina, kuten mm. seoksia, jotka tarvitsevat
tuskin lainkaan vettä tai leikkuuta sekä vaurioiden jälkeen
nopeasti korjaantuvia lajikkeita.
Golf- ja urheilukentät ovat käyttäneet Barenbrugin
nurmikkoseoksia menestyksellä jo vuosien ajan ja nyt niitä
on tarjolla myös kotipihoille! Nurmikonsiemenlajikkeilla on
merkitystä kauniin nurmikon kasvuun ja sen helppoon
ylläpitoon. Barenbrugin seoksiin on valittu huippuluokan
lajikkeita, joiden yhdistelmillä saavutetaan haluttu lopputulos.
Lisäksi seosten siemenet ovat käsitelty pinnoitteella, joka
vauhdittaa kasvuunlähtöä.
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▶ nopeampi itäminen
▶ tehokas ravinteiden otto nopeuttaa kasvua
▶ tehokas vedenottokyky antaa
vastustuskykyä kuivumista vastaan
 PAREMPI VERSON KASVU
▶ tehokas yhteyttäminen
▶ nopea nurmikon kehittyminen
 HYVÄ TAUTIEN VASTUSTUSKYKY

ORGAANINEN PINNOITE

Maatuva pinnoite,
joka ei ole haitallinen
ihmisille, eläimille,
linnuille tai hyönteisille.
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QUICK REPAIR,
SOS - SUPER OVER SEEDING
-SEOS
TA
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Nopein ratkaisu nurmikon paikkaamiseen.
Nopeimmin itävät nurmikonsiemenet,
jotka itävät jopa matalissa lämpötiloissa.
SOS-seosta voi käyttää aikaisesta keväästä
myöhäiseen syksyyn. SOS-paikkauskylvön
jälkeen nurmikkosi on taas kuin uusi.
1 kg riittää 30-50 m2.
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Grass with less water
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Vihreä nurmikko vähemmällä vedellä!
Nurmikkoasi uhkaava kuivuus on pienempi
ongelma, kun käytät oikeanlaisia siemeniä.
Water Saver -seos sisältää nurmikkosiemenlajikkeita, jotka sietävät paremmin kuivuutta
ja näin kastelun tarve vähenee.
1 kg riittää 20-40 m2.

ÄH

VAU

DRY & STRONG,
WATER SAVER -SEOS
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Säästä aikaa - leikkaa vähemmän!
Mow Saverin tärkein ominaisuus on
matalakasvuisuus. Nurmikko pysyy lyhyenä,
minkä ansiosta sitä tarvitsee leikata
harvemmin. Sopii erinomaisesti myös
robottiruohonleikkureille.
1 kg riittää 30-50 m2.
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ROBOT & MULCH,
MOW SAVER -SEOS
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PLAY & SPORT,
BAR POWER RPR -SEOS
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Erittäin vahva uusiutuva nurmikko. RPR on
englanninraiheinä, joka rönsyävän kasvutapansa
ansiosta on erittäin vahva ja uusiutumiskykyinen.
RPR on ensimmäinen rönsyjä kasvattava englanninraiheinä. Nämä ominaisuudet tekevät siitä täydellisen
kovimpaankin pelikäyttöön ja säilyttävät nurmikon
tuuheana. RPR on oleellinen osa erinomaista
urheilunurmikkoa.
1 kg riittää 30-50 m2.

facebook.com/Puutarhasielamaan/
www.puutarhasielamaan.fi
Markkinoija Suomessa: Schetelig Oy | www.schetelig.com

