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KARTA TECHNICZNA

OPTIGRÜN BDM
Bylinowa mieszanka siewna BDM typ bioróżnorodność

Bylinowa mieszanka siewna BDM Optigrün typ bioróżnorodność 
na dachy zielone ekstensywne i półintensywne z wysiewem. 
Należy ją stosować w połączeniu z pędami rozchodników
(50 g/ m²).

Materiał 55 gatunków bylin:
Achillea millefolium, Allium
schoenoprasum, Anthemis tinctoria,
Aquilegia vulgaris, Arenaria serpyllifolia,
Aster amellus, Campanula carpatica,
Campanula glomerata, Campanula
persicifolia, Campanula rotundifolia,
Centaurea jacea, Centaurea scabiosa,
Clinopodium vulgare, Dianthus armeria,
Dianthus carthusianorum, Dianthus
deltoides, Dipsacus fullonum, Echium
vulgare, Erodium cicutarium, Euphorbia
cyparissias, Fragaria vesca, Galium
verum, Geranium robertianum,
Helianthemum nummularium, Hieracium
pilosella, Hypericum perforatum, Jasione
montana, Knautia arvensis,
Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris,
Linum perenne, Myosotis sylvatica,
Origanum vulgare, Petrorhagia prolifera,
Potentilla argentea, Potentilla
intermedia, Primula veris, Prunella
grandiflora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Salvia pratensis,
Sanguisorba minor, Saponaria
ocymoides, Saponaria officinalis,
Saxifraga granulata, Scabiosa
columbaria, Sedum rupestre, Silene
nutans, Silene otites, Silene vulgaris,
Teucrium chamaedrys, Thymus
pulegioides, Verbascum nigrum,
Veronica teucrium, Viola tricolor

Formadostawy W przewiewnych workach na 200 m² lub
500 m². Dostawafirmąkurierską.

Ilości na 200 m² (Nr art. 31237):
232 g bioróżnorodnych bylin
na 500 m² (Nr art. 31238):
580 g bioróżnorodnych bylin

Przeznaczenie:
- Na dachy zielone ekstensywne i półintensywne z wysiewem..
- Możliwy jest całoroczny wysiew nasion, jednak najlepsze
wschody osiągane są przy wysiewie w okresie od końca marca do
początku maja.

- Odpowiednia jako uzupełnienie przy zasiewie pędami
rozchodnków.

- Odpowiednia dowysiewu na substraty typ E oraz M.

Szczególne właściwości:
- Jakość nasion odpowiada wytycznym FLL określającym kondycje
roślin dzikorosnących z upraw nasiennych.

- Minimalna czystość mieszanki siewnej - ponad 75%.
- Minimalna zdolność kiełkowania - ponad 70%.

Powyższe dane stanowią wartości orientacyjne, które uzyskane zostały w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji. Dane zawarte w niniejszej 
informacji o produkcie są zgodne z wiedzą techniczną Optigrün, obowiązującą w momencie jej wydania. Optigrün zastrzega sobie możliwość jej uzupełniania we właści- 
wym czasie w oparciu o najnowsze informacje oraz modyfikacji wymienionych właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie.
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