Sportovní areály
FOOtball
Směs pro zatěžované sportovní plochy
Směs připravená pro založení zátěžových sportovních ploch, jako jsou fotbalová hřiště, ragbyová hřiště, dostihové dráhy,
dětská hřiště apod.
40% BARORLANDO/BARLANCIA

jílek vytrvalý

40% BARMINTON/BARGITA

jílek vytrvalý

20% BARONIAL/BARON

lipnice luční

Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:

25–30 g/m2
4–6 mm
25–30 mm
15 kg

Cena A:
Cena B:
Cena C:
Cena D:

129,- Kč/kg
123,- Kč/kg
116,- Kč/kg
dohodou

SPeedy GReen
Směs pro dosev a regeneraci sportovišť
Tato směs složená ze tří výkonných odrůd jílku vytrvalého umožňuje rychlé zapojení poškozených ploch zátěžových
sportovišť (fotbal, ragby). Rychlé a rovnoměrné naklíčení je základním předpokladem úspěchu ve stále se zkracující době
pro letní regeneraci hřišť.
40% BARORLANDO/BAREURO

jílek vytrvalý

30% BARGITA /BARLANCIA

jílek vytrvalý

30% BARLICUM/BARMINTON

jílek vytrvalý

Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:

15–25 g/m2
6–10 mm
20–30 mm
15 kg

Cena A:
Cena B:
Cena C:
Cena D:

108,- Kč/kg
103,- Kč/kg
97,- Kč/kg
dohodou

SOS
Směs nové generace pro dosev a regeneraci sportovišť
SOS je revoluční produkt s výraznou předností: extrémně rychlou klíčivostí, a to dokonce i při nízkých teplotách půdy (6° C).
To umožňuje rychlou a efektivní regeneraci porostu a prodlužuje jeho užitnou hodnotu v průběhu celého roku.
Výsevní dávka:
Hloubka setí:
Výška seče:
Balení:

30–50 g/m2
8 mm
20–30 mm
15 kg

Cena A:
Cena B:
Cena C:
Cena D:

106,- Kč/kg
101,- Kč/kg
95,- Kč/kg
dohodou

RPR
Regenerační jílek vytrvalý
RPR je monokulturní směs jílku vytrvalého, který má vysokou regenerační schopnost v závislosti na tvorbě nadzemních
výběžků (stolonů). RPR odolává i silné zátěži a zachovává si svůj vzhled. RPR díky těmto vlastnostem překonává tradiční jílek
vytrvalý, a proto se výborně hodí ke sportovním účelům.
Výsevní dávka:
Výška seče:
Hloubka setí:
Balení:

20–25 g/m2
15–40 mm
max. 15 mm
15 kg

Cena A:
Cena B:
Cena C:
Cena D:

151,- Kč/kg
144,- Kč/kg
136,- Kč/kg
dohodou

Obrázky ukazují schopnost výběžků RPR zakořenit
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH (15%). Ceny mohou být upraveny v průběhu roku v případě změny kurzu české koruny nebo pohybu dodavatelských cen.

