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Karta techniczna

Mieszanka siewna typ E 
Mieszanka siewna na dachy ekstensywne i proste dachy 
intensywne z wegetacją ziół i traw

Dane techniczne i właściwości:

Wariant E - zioła około 30 gatunków ziół

Wariant E - trawy około 9 gatunków traw

Wariant E – zioła rodzime około 31 gatunków

Cechy szczególne: Jakość nasion zgodna z wytycznymi FLL dla kompozycji z reprodukowanych

nasion roślin dzikorosnących

Minimalna czystość nasion powyżej 75%
Minimalna zdolność wschodzenia powyżej 70%

Nośnik ułatwiający równomierne rozprowadzenie nasion

Forma dostawy: W przewiewnych workach z tkaniny w ilości 200 wzgl. 500 m²

Nasiona ziół i traw są oddzielnie pakowane

Minimalna ilość Przy 200 m²: 232 g nasion ziół- na życzenie dodatkowo 66 g nasion traw

zamówionego towaru: Przy 500 m²: 580 g nasion ziół- na życzenie dodatkowo 166 g nasion traw

Na ok. 200 m²: 232 g nasion ziół rodzimych

Zastosowanie: Do dachów naturalnych (również do dachów skośnych)

Może być stosowane jako uzupełnienie do rozsiewu kiełków rozchodnika (50 g/m²)

Sposób zasiewu: Rozłożyć nasiona równomiernie na całej docelowej powierzchni wegetacyjnej

i delikatnie rozgrabić, aby nasiona uległy zmieszaniu z wierzchnią warstwą substratu.

Dokładnie podlać całą powierzchnię zasiewu.

Nawadniać aż do wschodu nasion oraz odpowiedniego zakorzenienia.

(szczegóły w instrukcji pielęgnacji)

Magazynowanie: W suchym miejscu, w temperaturze powyżej zera

W przypadku wyżej wymienionych danych chodzi o wartości orientacyjne, uzyskane w laboratorium. Wartości te charakteryzują się pewną 
tolerancją powykonawczą. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej odpowiadają wiedzy technicznej Optigrün posiadanej w momencie 
ich publikacji. Optigrün zastrzega, że w danym momencie może je odpowiednio uzupełnić o nowe informacje, zmienić, a także 
zmodyfikować podane właściwości. Optigrün nie odpowiada za błędy w druku.
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