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Szárazságtűrő keverék új vetésekhez illetve gyepfelület megújításához  
 
 
Összetétel (%):  Tisztaság* Csírázóképesség* Alkalmasság  
 
45 % Festuca arundinacea BARCESAR 98 92 7 
25%  Festuca arundinacea DEBUSSY 1 98 92 7 
10%  Lolium perenne DOUBLE 98 92 8 
20 % Poa pratensis MIRACLE 94 85 6 
     Ø6,9 
 

• Szárazság ellenálló és strapabíró keverék. Használata új- és felülvetésként parkgyepek, nyaralók 
számára javasolt. Használható továbbá kavicsos területeken ill. kapubejáróban, parkolókban.  

• Mediterrán típusú fűmagkeverék. Fajtaösszetételének köszönhetően szárazságtűrő típusú 
gyepfelületet képez. A Festuca arundenacea biológiai jellemzője, hogy vastag bőrszövettel 
rendelkezik, amely kevesebbet párologtat, így a vizet is jobban hasznosítja. Jellemzője továbbá, 
hogy mélyebben gyökerezik, így ennek is köszönheti szárazságtűrő tulajdonságát. Ezen jó 
tulajdonságai teljesen kifejlődött, záródott gyepfelület esetében kb. a 2. nyírás után 
érvényesülnek. Addig ápolásakor a többi keverékhez hasonló szempontokat (pl. vízigény) kell 
követni.  

• A Festuca arundinacea nagy aránya miatt jól alkalmazható száraz fekvésű sport és 
lovaspályákhoz. A Lolium perenne biztosítja a gyors erózióvédelmet és megóvja a lassabban 
csírázó fajtákat. A Festuca arundinacea és a Poa pratensis nagyon jó szárazságtűrést 
garantálnak. Erős igénybevétel esetén a gyep regenerálódó képessége is nagyon magas.  

• Sportpályák, lovas létesítmények, házi kerti gyepek vetéshez használja az EUROGREEN indító 
műtrágyát (például 25 g / m² Basic Start). Nitrogénigény: körülbelül 3-4 g N / m² havonta. A téli 
szín javítása érdekében az utolsó trágyázást október közepe körül végeztük, kb. 7-8 g N / m² -rel 
(például 25 g / m² Rasen Plus hosszú távú gyeptrágya). 

• Parkoló és kavicsos gyepeknél az erős, mélyre nyúló gyökérzet kialakulása érdekében vetéskor 
alkalmazzunk foszfortartalmú Eurogreen Starter gyeptrágyát. Felülvetéskor és a következő évben 
használjunk hosszú hatástartalmú, nitrogénhangsúlyos trágyát kb. 12 g N/m2-től a gyep jobb 
megerősödése érdekében. Másodszori trágyázásként 15-20 g/m2 Eurogreen Polysport hosszú 
hatástartalmú gyeptrágyát javaslunk.  

* A felhasznált fajták minősége felülmúlja az RSM minimál igényeit, a tisztaságot, és a  
csírázóképességet illetően. A tisztaság és csírázás megadott értékei minimál értékek, amelyeket 
legtöbbször messze túlszárnyal a fűmagkeverék. 
 
(A fajta összetétel változhat a rendelkezésre állástól függően) 
 

Cikkszám:  1 217 301 

Csomagolás:  10 kg-os papírzsákban 280 m2-re 

Kijuttatási dózis:  35 g/m2 

 
Vetéskor indító trágyázásként az EUROGREEN Starter gyeptrágyát ajánljuk Nr. 1 234 

 


