КАТАЛОГ
ГАЗОННИХ ТРАВОСУМІШЕЙ

вступ

КОЛИ ПОРУЧ НАДІЙНИЙ ПРОДУКТ,
ТОДІ ЛЕГКО СТВОРИТИ ГАЗОН ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ БАЖАНЬ…
Газон для будь-яких бажань – це
1. Асортимент для будь-яких умов.
Склад травосумішей розроблений з урахуванням:
- освітлення ділянки та особливостей ґрунту – Тіньовитривала, Світлолюбива, Універсальна;
- сили навантажень на травосуміш – Спортивна, Гольф, Швидкий ремонт, Стійка до витоптування;
- частоти догляду – Ліліпут, Повільне зростання;
- сезону висіву – Осіння;
- бажаного кольору та особливостей покрову – Англійський Сад, Квітковий рай.
Передбачаючи потреби споживача, Сімейний Сад в 2017-му році доповнює лінійку ще 2-ма унікальними
позиціями - м’яким і водночас стійким до навантажень газоном «Для дитячих майданчиків» та
«Посухостійкою» травосумішшю, яка не вигорає на відкритому сонці навіть в дуже посушливі роки.
В 2018-му році колекція травосумішей бренду «Сімейній Сад» доповнилась новою лінійкою багаторічних
та однорічних трав – Фацелія, Люцерна, Конюшини біла та червона.
Газон для будь-яких бажань – це
2. Упаковка для будь-яких потреб.
Обсяг упаковки враховує всі потреби:
- від ремонту маленької ділянки або підсіву:
30гр – для 1 м.кв., 400 гр – на 20-30 м.кв., 800 гр – 40-60 м.кв., 5 кг.
- до оформлення цілого футбольного поля або ландшафтного озеленення великої території. Таке насіння
розфасоване в брендову упаковку німецького виробника по 10 кг, 25 кг, і включає позиції необхідні
ландшафтним організаціям.
Газон для будь-яких бажань – це
3. Якість для будь-яких вимог.
Тому що відповідає міжнародним та українським стандартам.
Наш постачальник – компанія Feldsaaten Freudenberger GmbH – європейський лідер з виробництва
газонних травосумішей. Компанія щорічно реалізує більше ніж 65 тисяч тон продукції. Насіннєвий матеріал
поставляється у вигляді готових унікальних травосумішей безпосередньо із Німеччини. Він випробуваний
роками, кліматичними умовами, підтверджений необхідною документацією Євросоюзу та України.
Окрім того, ми проводимо апробацію кожної партії насіння газонних трав у власній лабораторії.
Державна насіннєва інспекція та Державна фітосанітарна лабораторія - останні контрольні перевірки.
Тільки після такого трирівневого контролю починається виробництво продукції.
Обирайте газон для свого бажання!
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«Счастье – в простых вещах, в маленьких радостях жизни. К сожалению, в повседневной
суете мы забываем им цену. Ухоженная зелёная лужайка вносит в наше пространство такое
необходимое и понятное ощущение уюта, душевного равновесия и комфорта. Здесь можно
снять напряжение в кругу семьи, устроить пикник с друзьями, поиграть в футбол, просто
пройтись босыми ногами, вдыхая запах из детства – запах душистой скошенной травы.
Газоны компании «Семейный сад» помогут создать Ваш личный кусочек природы, который
подарит бесценные эмоции и прекрасные воспоминания!»
Владимир Щеглов,
директор ООО «Семейный Сад»
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Газонні травосуміші «Сімейний Сад»

НОВИНКА!

ПОСУХОСТІЙКА
Декоративна травосуміш для використання на посушливих
місцях. Вона не вигорає на відкритому сонці, завдяки
спеціальному складу з найбільш посухостійких злакових
трав. Газон залишається зеленим навіть у дуже посушливі
роки.

СКЛАД
30% Костриця червона червона RUFILLA
20% Костриця червона червона ROLAND
35% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
5% Тонконіг луговий MERCURY
10% Костриця очеретяна MUSTANG”

30 г / 400 г / 800 г

НОВИНКА!

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК
Декоративна травосуміш для озеленення дитячих
майданчиків. Газон відрізняється своєю м’якістю і міцністю,
що дозволяє використовувати його в місцях відпочинку
дітей, без побоювання за їхнє здоров’я.

СКЛАД
20% Райграс багаторічний пасовищний HENRIETTA
25% Райграс багаторічний пасовищний TALGO
35% Костриця червона червона RUFILLA
5% Костриця шершаволистяна BORNADO
5% Костриця червона змінена AIDA
10% Тонконіг луговий MERCURY

30 г / 400 г / 800 г
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Газонні травосуміші «Сімейний Сад»

Універсальна
Декоративна травосуміш для створення рівномірного
газону багатоцільового призначення.
Можна використовувати як в затінених місцях, так і на
сонячних ділянках.
СКЛАД
5% Костриця очеретяна MUSTANG
15% Райграс пасовищ.багатор. HENRIETTA
25% Райграс однорічний MENDOZA
10% Костриця червона червона RUFILLA
45% Райграс пасовищ.багатор.TALGO

30 г / 400 г / 800 г / 5 кг

Світлолюбива
Декоративна травосуміш для створення ідеального
зеленого газону в посушливих районах та на
інтенсивно-сонячних територіях.

СКЛАД
10% Костриця очеретяна MUSTANG
15% Костриця червона червона ROLAND
50% Райграс пасовищ.багатор. TALGO
25% Райграс однорічний MENDOZA

30 г / 400 г / 800 г / 5 кг

Тіньовитривала
Декоративна травосуміш для створення газону в парках і
на затінених ділянках. Створює густе рівномірне покриття.
СКЛАД
20% Костриця червона червона RUFILLA
10% Райграс пасовищ.багатор. HENRIETTA
5% Костриця очеретяна MUSTANG
30% Райграс однорічний MENDOZA
35% Райграс пасовищ.багатор.TALGO

30 г / 400 г / 800 г / 5 кг
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Газонні травосуміші «Сімейний Сад»

Ліліпут
Декоративна травосуміш повільно зростаючих
низькорослих трав.
Утворює розкішне густе покриття, яке не потребує частих
стрижок.

СКЛАД
7,5% Костриця овеча SPARTAN
12,5% Костриця червона змінена AIDA
30% Костриця червона червона RUFILLA
50 % Костриця червона червона ROLAND

30 г / 400 г / 800 г

Повільне зростання
Декоративна
травосуміш
повільно
зростаючих
низькорослих трав.
Ідеально підходить для неродючих грунтів, не вимагає
ретельного догляду.
СКЛАД
35% Райграс пасовищ.багатор. TALGO
20% Райграс пасовищ.багатор. HENRIETTA
20% Костриця червона червона RUFILLA
5% Костриця очеретяна MUSTANG
20% Райграс однорічний MENDOZA

30 г / 400 г / 800 г

Швидкий ремонт
Декоративна травосуміш для ефективного відновлення і
оновлення будь-якого газону в стислі терміни.
СКЛАД
5% Костриця червона червона RUFILLA
25% Райграс однорічний MENDOZA
13% Костриця очеретяна MUSTANG
15% Райграс пасовищ.багатор. HENRIETTA
2% Тонконіг луговий MERCURY
40% Райграс пасовищ.багатор.TALGO

30 г / 400 г / 800 г
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Газонні травосуміші «Сімейний Сад»

ГОЛЬФ
Унікальна газонна травосуміш, яка поєднує в собі високу
стійкість до витоптування і неперевершений вигляд.
Має дуже густу структуру темно-зеленого кольору,
характеризується відносно простим доглядом.
СКЛАД
45% Костриця очеретяна MUSTANG
40% Костриця очеретяна FRRSC1
15% Тонконіг луговий MERCURY

30 г / 400 г / 800 г

Спортивна
Декоративна травосуміш для спортивних, дитячих та
ігрових майданчиків і ділянок, схильних до великих
навантажень.
Утворює густий середньорослий травостій і міцний
еластичний дерен.
СКЛАД
30% Костриця червона червона ROLAND
55% Райграс пасовищ.багатор.TALGO
5% Тонконіг луговий MERCURY
10% Райграс однорічний MENDOZA

30 г / 400 г / 800 г / 5 кг

Стійка до витоптування
Декоративна травосуміш для ділянок з високим
навантаженням.
Відрізняється високою зносостійкістю і здатністю швидко
відновлюватися.
Створює рівномірний зелений килим.
СКЛАД
35% Костриця очеретяна FRRSC 1
20% Райграс пасовищ.багатор. HENRIETTA
5% Тонконіг луговий MERCURY
40% Тайграс пасовищ.багатор. TALGO

30 г / 400 г / 800 г
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Газонні травосуміші «Сімейний Сад»

ОСІННЯ
Високоякісна
декоративна
травосуміш,
створена
спеціально для осіннього підсіву. Відмінно витримує
підвищену вологість та низькі температури. Зберігає
насичено-зелений колір до заморозків.
СКЛАД
15% Костриця червона червона ROLAND
15% Костриця очеретяная MUSTANG
10% Тонконіг луговий MERCURY
30% Райграс газонний багатор. HENRIETTA
30% Райграс газонний багаторічний EXEL

400 г / 800 г

КВІТКОВИЙ РАЙ
Природність, чудовий аромат, яскраві барви та метелики
будуть поруч з Вашим будинком. Невибагливий вид
газону, який не потребує скошування.

СКЛАД
30% Костриця овеча SPARTAN
5% Костриця червона мінлива AIDA
30% Костриця червона червона RUFILLA
20% Костриця червона червона ROLAND
15% Насіння однорічних та багаторічних квітів

400 г

АНГЛІЙСЬКИЙ САД
Класичний англійський газон відрізняється акуратністю
та витонченістю. Створює смарагдовий «килим» із
щільною та однорідною структурою.

СКЛАД
20% Костриця червона червона ROLAND
45% Костриця очеретяна MUSTANG
5% Костриця овеча SPARTAN
20% Райграс пасовищ.багатор. HENRIETTA
5% Тонконіг луговий MERCURY
5% Тонконіг лісовий SHADOW

30 г / 400 г / 800 г
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Газонні травосуміші «Сімейний Сад»
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Багаторічні та однорічні трави

КОНЮШИНА БІЛА “JURA”
Універсальний сорт конюшини, який підходить для створення пишного,
красивого і невибагливого газону. Його можна також використовувати
для створення живописних галявин у дворі і в саду, при змішуванні з
іншим насінням газонних трав. Має прекрасний аромат. Його з успіхом
використовують для пасовищ - адже він володіє хорошими показниками
засвоюваності і відмінними смаковими якостями для домашніх тварин і
великої рогатої худоби.

500 г, 10 кг
КОНЮШИНА ЧЕРВОНА “GLOBAL” в оболонці Mantelsaat
Призначена для багаторічного польового кормовиробництва та для заготівлі
конюшинного сіна. Містить багато білку та має відмінну врожайність.
Відрізняється потужним початковим розвитком та відмінною стійкістю до
грибкових захворювань. У сумішах з іншими травами дає повноцінний та
якісний основний корм.

500 г

ЛЮЦЕРНА “PLATO” в оболонці Mantelsaat
Люцерна - королева кормових рослин, відзначається кращими врожаями
зеленої і сухої маси, а також кращою якістю кормів. Люцерну спеціально
вирощують для отримання корму з великим вмістом білка - до 20%.
Завдяки глибокопроникаючій кореневій системі, люцерна є чудовою
попередньою культурою, і, як бобова рослина, забезпечує наступні культури
безкоштовним азотом. Люцерна також підходить для рекультивації земель.

500 г, 25 кг

ФАЦЕЛІЯ “BALO” в оболонці Mantelsaat
Фацелія є неперевершеним медоносом, тому ділянку з нею називають
«бджолиним пасовищем». Цінується за тривалість цвітіння, велику кількість
нектару і невибагливість вирощування. Мед з рослини має витончений
смак, корисні якості та світлий колір. На плодових деревах зав’язується
більше плодів, якщо поряд росте фацелія. Використовується і цінується
фермерами, як корм для тварин, через швидке формування зеленої маси,
а вирощування трави не вимагає особливих витрат. Коріння молодих
пагонів оберігає землю від пересихання, зберігаючи корисні мікроелементи
і мінерали для наступних культур. Має відмінні сидеративні властивості та
покращує родючість ґрунту.

500 г
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Оболонка Mantelsaat ®
MANTELSAAT - це інноваційна технологія, за допомогою якої насіннєвий матеріал вкривається оболонкою
з життєво важливими речовинами, необхідними для здорового росту та високої схожості. Оболонка
складається із спеціально підібраних компонентів, що мають біологічне і мінеральне походження. Вони
безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища. Особливо сприятливо діють на закладку молодих
злакових трав і утворення кореневої системи.
Основні переваги поживної оболонки «MANTELSAAT» :
• Підвищує якість рослини
• Надійно зберігає насіння до висіву.
• Забезпечує добрий старт проростання завдяки щільному зчепленню з ґрунтом.
• Зберігаючи вологу, прискорює зростання насіння та коренів; покращує поглинання поживних речовин,
стимулює обмін речовин і утворення клітин.
• Захищає насіння від поїдання птахами,
• Оберігає майбутню рослину від збудників хвороб, сприяє зростанню здорових пагонів.
Оболонка захищає насіння від біологічних і абіотичних факторів впливу і зберігається до повного
формування рослини і щільного травостою. Водопоглинаюча та зв’язуюча здатність оболонки допомагає
зародку отримувати поживні елементи на ранніх стадіях розвитку, що забезпечує швидке проростання і
сприяє збереженню здоров’я рослини. Тобто цей абсорбент працює як губка. Це видно також по набуханню
капсули зерна. MANTELSAAT мінімізує витрати по обробці ґрунту і знижує потребу в поливі.
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професійні травосуміші

Всі професійні травосуміші розфасовані в упаковку німецького постачальника мішки по 10 кг, виготовлені з трьохшарового крафтового паперу, або поліпропілену.
Цей надзвичайно міцний матеріал забезпечує оптимальний доступ повітря до продукту, що гарантує
тривале зберігання травосумішей та їх характеристик.
СЕРІЯ GRUNE OASE “Тіньовий”
(SCHATTENRASEN)
Вид партерного газону, відрізняється красивим
рівномірним покриттям. Газонна травосуміш найвищої
якості для затінених ділянок. Не потребує частого
поливу, добре переносить засніжені зими.

СКЛАД
20% Костриця червона червона ROLAND
45% Костриця очеретяна MUSTANG
5 % Костриця овеча SPARTAN
20% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
5 % Тонконіг луговий MERCURY

10 кг

5 % Тонконіг лісовий SHADOW

Серія Grune Oase “ГРА ТА СПОРТ”
(Sportrasen alternativ)
Відмінно підібрана суміш із селекційних сортів газонних
трав. Використовується на присадибних і спортивноігрових ділянках з великим навантаженням. Трави у
цій суміші утворюють густий, витривалий і дуже міцний
газон.

СКЛАД
30% Костриця червона червона ROLAND
10% Райграс однорічний POLLANUM
55% Райграс багаторічний пасовищний TALGO
5% Тонконіг луговий MERCURY

10 кг
Серія Grune Oase “ІГРОВИЙ” (Spielrasen)
Газонна травосуміш для ділянок з високим ступенем
навантажень. Створює середній травостій з чудовими
регенеруючими властивостями. Добре витримує навіть
великі навантаження.

СКЛАД
30% Костриця червона червона ROLAND
5%

Райграс однорічний POLLANUM

30% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
30% Райграс багаторічний пасовищний TALGO

10 кг

5%

Серія Grune Oase “СПОРТИВНИЙ” (Sportrasen)
Відмінні селекційні сорти газонних компонентів
ідеально поєднуються у газоні “СПОРТИВНИЙ” (Sportrasen). Травосуміш використовують для спортивноігрових та присадибних ділянок. Їй під силу витримати
навіть найбільші навантаження, адже суміш здатна
швидко відновлюватись.

10 кг
14

Тонконіг луговий MERCURY

СКЛАД
5% Костриця червона змінена AIDA
35% Костриця червона червона ROLAND
25% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
25% Райграс пасовищн.багатор. TALGO
10% Тонконіг луговий MERCURY

професійні травосуміші

Серія Grune Oase “УНІВЕРСАЛЬНИЙ”
(Berliener Tiergarten)
Багатоцільова, невибаглива травосуміш, призначена
для озеленення місць з відсутнім регулярним доглядом,
придатна і для ділянок, які піддаються помірним механічним
навантаженням і для декоративних цілей. Служить для
покриття парків, садів, бульварів, скверів та будь-яких
інших територій. Сорти трав, що входять до складу
даної газонної суміші, характеризуються підвищеною
тіньовитривалістю, засухо- і морозостійкістю.

СКЛАД
25% Костриця червона червона ROLAND
25% Костриця червона червона RUFILLA
20% Райграс пасовищн. багатор. HENRIETTA
20 % Райграс пасовищн. багатор.TALGO
10 % Тонконіг луговий MERCURY

10 кг
Серія greenfield Стійкий до витоптування
(Stapazierrasen)
Відрізняється швидкою схожістю і високою стійкістю
до витоптування. Трави, що входять до складу мають
пружні стебла та листя і високу енергію відновлення
після навантажень. Формує інтенсивно-зелений щільний
травостій.

СКЛАД
40% Райграс пасовищн.багатор.TALGO
35% Костриця очеретяна FRRSC 1
20% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
5% Тонконіг луговий MERCURY

10 кг
Серія greenfield “Низькорослий” (Mini Rasen)
Трави в складі газону проявляють високу стійкість
до низького скошування в 1-3 см. Унікальні біологічні
властивості, наділяють газон також стійкістю до засухи і
тіні. Травостій ніжний, шовковистий.

10 кг
СЕРІЯ greenfield “ЛІЛІПУТ” (ZWERGRASEN)
Утворює розкішне густе покриття, незалежно від родючості
ґрунтів. У складі сорти повільно зростаючих низькорослих
трав, що не потребують частих стрижок. Травосуміш
витримує низьке скошування.

СКЛАД
7,5% Костриця овеча SPARTAN
12,5% Костриця червона змінена AIDA
30%

Костриця червона червона RUFILLA

50%

Костриця червона червона ROLAND

СКЛАД
35% Костриця червона червона RUFILLA
30% Костриця червона червона ROLAND
10% Тонконіг луговий MERCURY
20% Костриця червона змінена AIDA

10 кг

5% Костриця овеча SPARTAN

Серія Greenfield “Golf” (GF 451)
Посухостійка і надійна травосуміш на основі двох кращих
сортів костриці очеретяної. Зберігає темно-зелений колір
навіть при тривалих сухих періодах. Має тонкий лист та
насичений, глибокий зелений колір.

СКЛАД

10 кг

15

15

15 % Тонконіг луговий MERCURY
45% Костриця очеретяна MUSTANG
40% Костриця очеретяна FRRSC 1

професійні травосуміші

Серія Greenfield
Спеціальна серія “ПОСУХОСТІЙКИЙ”
Декоративний газон для використання на посушливих
місцях. У його складі найбільш посухостійкі злаки, тому
його можна саджати на ділянкахі з відкритим сонцем.
Газон не вигорає навіть у найспекотніші дні.

СКЛАД
30% Костриця червона червона RUFILLA
20% Костриця червона червона ROLAND
35% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
5% Тонконіг луговий MERCURY
10% Костриця очеретяна MUSTANG”

10 кг

Серія greenfield
Серія Quickstart “СТАДІОН”
Високоефективна газонна травосуміш, призначена
для спортивних майданчиків. Вдало підібраний склад
дозволяє витримувати великі навантаження. Унікальність
травосуміші полягає у здатності швидко активізовуватись
вже при низьких температурах повітря. Завдяки цьому
вегетаційний період суміші Quickstar “СТАДІОН” набагато
довший в порівнянні з іншими сумішами спортивного
призначення.

СКЛАД
20% Тонконіг луговий BALIN
20% Тонконіг луговий MERCURY
30% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
30% Райграс пасовищн.багатор. TALGO

10 кг
Серія Greenfield “ІПОДРОМ”
Професійна травосуміш високої якості. Утворює щільний,
надзвичайно стійкий до витоптування, незабруднюваний
газон. Рекомендований для іподромів, завдяки високій
посухостійкості, низькій потребі у поживних речовинах і
догляді.

СКЛАД
35% Костриця очеретяна MUSTANG
35% Костриця очеретяна FRRSC1
30% Райграс пасовищн.багатор. TALGO

10 кг
Серія Greenfield “AMERICAN BLUE GF 826”
Унікальний газон, що підходить для будь-яких умов, адже
не вибагливий у своєму догляді. Має гарний смарагдовий
відтінок. Цю травосуміш часто використовують для підсіву,
ремонту та усунення проблемних клаптиків на газоні.
Легко переносить посуху і не потребує частих поливів.

СКЛАД
25% Костриця червона змінена AIDA
10% Костриця червона червона RUFILLA
20% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
20% Райграс пасовищн.багатор. EXEL
10% Райграс пасовищн.багатор. TALGO
10% Тонконіг луговий MERCURY
5% Тонконіг луговий SOBRA

10 кг
Серія Greenfield “AMERICAN GREEN GF 825”
Травосуміш отримала таку назву завдяки своїй
популярності у оздобленні домашніх газонів серед
американців. Не потребує частого поливу, тому що має
вискоий вміст костриці очеретяної, яка добре переносить
посуху. Чудово росте в затінених місцях. Надійний,
зносостійкий, зимостійкий газон. Малозатратний і
невибагливий у догляді.

10 кг
16

СКЛАД
30% Костриця очеретяна MUSTANG
30% Костриця очеретяна FRRSC1
15% Костриця червона змінена AIDA
20% Райграс пасовищний багаторічний EXEL
10% Тонконіг луговий MERCURY

професійні травосуміші

СКЛАД

Серія Greenline
СПЕЦІАЛЬНА СЕРІЯ “ДИТЯЧИЙ ГАЗОН”
(KINDERRASEN)
Травосуміш, що найкраще підходить для озеленення
майданчиків, на яких грає дітвора. Має не тільки
приємно-салатовий колір, але й міцне м’яке покриття,
що гарантує безпеку здоров’я дітям.

20% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
25% Райграс пасовищн.багатор. TALGO
35% Костриця червона червона RUFILLA
5% Костриця шершаволистяна BORNADO
5% Костриця червона змінена AIDA
10% Тонконіг луговий MERCURY

10 кг

СКЛАД

Серія Greenline “Універсальний” (UNIVERSAL)
Рекомендується
для
використання
на
різних
типах ґрунтів, в затінених і на сонячних ділянках.
Застосовується для озеленення присадибних ділянок,
парків, житлових зон. Сорти трав, що входять до складу,
характеризуються підвищеною морозостійкістю.

25% Райграс однорічний POLLANUM
5% Костриця очеретяна MUSTANG
15% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
45% Райграс пасовищн.багатор.TALGO
10% Костриця червона червона RUFILLA

10 кг

СКЛАД

Серія Greenline “Ремонт” (Repair)
Райграс багатолітній використовується для швидкого
задерніння. Професіональне відновлення газону навесні
після сходу снігу для уникнення прогалин. Дійсно
ефективна швидка допомога для газону.

5 % Костриця червона червона RUFILLA
25 % Райграс однорічний MENDOZA
15% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
13% Костриця очеретяна MUSTANG
40% Райграс пасовищний багаторічний TALGO
2%

10 кг

Тонконіг луговий MERCURY

СКЛАД

Серія Greenline “УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Альтернативний” (Universal Alternativ)
Райграс багатолітній використовується для швидкого
задерніння. Професіональне відновлення газону навесні
після сходу снігу для уникнення прогалин. Дійсно
ефективна швидка допомога для газону.

10% Костриця очеретяна MUSTANG
15% Костриця червона червона REVERENT
50% Райграс пасовищн.багатор.TALGO
25% Райграс однорічний POLLANUM

10 кг
СКЛАД

Серія greenline “Повільно-зростаючий”
(Niedrigwachsender Rasen)
Щільний травостій з витонченою фактурою густої
поверхні. Трава шовкова і ніжна. Стійка до витоптування
і хвороб. Травосуміш розрахована на дуже повільне
зростання протягом всього сезону і низьке скошування
(від 2 см) з другого року. Травосуміш не вимоглива до
родючості ґрунту.

35% Райграс багаторічний TALGO
20% Райграс багаторічний HENRIETTA
20% Костриця червона червона RUFILLA
5 % Костриця очеретяна MUSTANG
20% Райграс однорічний POLLANUM

10 кг

17

професійні травосуміші

Серія greenline “гра та спорт” (Sport & Spiel)
Формує дуже щільний дерен, придатний до низького
скошування і легкого кочення м’ячика без перешкод.
Рекомендується для закладки високоякісного газону.
Володіє густим красивим листям смарагдово-зеленого
кольору. Газон витривалий в умовах засухи і холодних
безсніжних зим.

СКЛАД
20% Костриця очеретяна MUSTANG
60% Райграс пасовищн.багатор.TALGO
20% Костриця червона червона RUFILLA

10 кг
Серія greenline Декоративний (Dekor)
Шовковиста травосуміш високої якості складається
з сортів трав з красивим акуратним тонким листям.
Створює смарагдово-зелений однорідний покрив.
Використовується виключно для декоративних цілей,
погано переносить витоптування.

СКЛАД
13% Костриця очеретяна MUSTANG
15% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
10% Костриця червона червона RUFILLA
30% Райграс пасовищн. багатор. TALGO
2%

Тонконіг луговий MERCURY

30% Райграс однорічний MENDOZA

10 кг

Серія Greenline “БЕРЛІНСЬКИЙ ЗООПАРК”
(BERLINER TIERGARTEN)
Декоративна трав’яна суміш для нового газону або ж
швидкого і простого покращення вже існуючого. Для
створення ідеального покриття в садку, галявин для
відпочинку.

СКЛАД
5%

Костриця очеретяна MUSTANG

55% Райграс багаторічний пасовищний TALGO
10% Костриця червона червона ROLAND
30% Райграс однорічний POLLANUM

10 кг

Серія Greenline
СПЕЦІАЛЬНА СЕРІЯ “ТІНЬОВИЙ
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ” (SHATTENRASEN ALTERNATIV)
Спеціальна травосуміш, яка легко пристосовується
до складних природніх умов: блукаючої тіні, напівтіні,
сонячних променів, а також зберігає зелений колір
протягом усього сезону.

СКЛАД
10% Райграс пасовищн. багатор. HENRIETTA
20% Костриця червона червона RUFILLA
30% Райграс однорічний POLLANUM
35% Райграс багаторічний пасовищний PRANA
5% Костриця очеретяна MUSTANG

10 кг
Тонконіг луговий (мятлик луговой) “Balin”
Тонконіг
луговий
відрязняється
темно-зеленим
кольором і однорідною текстурою листя. Завдяки
сильному кореневому переплетінню, насіння утворює
густий, сильний до навантажень і витоптувань
травостій. Тонконіг стійкий до суворих зим, спеки,
засухи та хвороб. Використовується для створення
спортивних і тіньових газонів.

10 кг

18

СКЛАД
100% Тонконіг Balin

створення та догляд за газоном
ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СТВОРЕННЮ ГАЗОНУ ТА ДОГЛЯДУ ЗА НИМ
ПІДГОТОВКА ДІЛЯНКИ І ПОСІВ:
ПЕРІОД ПОСІВУ:
У будь-який час з весни, як тільки прогріється і трохи підсохне грунт, до середини осені. Закінчити посів потрібно
до кінця вересня, щоб рослини встигли підрости, розкущитися і зміцнітися перед зимою.
ПІДГОТОВКА ДІЛЯНКИ:
1. На ділянці видалити бур’яни, каміння, сміття.
2. Грунт перекопати на глибину 15-20 см.
(Для додаткового поліпшення ґрунту можна внести ще 4-5 мішків садового гумусу на 100 м2. При цьому грунт слід
рівномірно і ретельно подрібнити.)
3. Очистити грунт від залишків рослин, і одночасно ретельно розрівняти граблями.
4. Щоб грунт був не надто пухким, його слід ущільнити катком або притоптати.
ПОСІВ:
1. Для посіву ідеально підходить бездощовий, безвітряний день з незначною хмарністю.
2. Насіння рівномірно розподілити по всій ділянці. Норми висіву читайте на упаковці (найчастіше - 1 кг на 30м2).
3. Посів проводити перехресно: одну половину насіння в одному напрямку, другу-перехресно першій.
4. Вирівняти граблями засіяну площу, щоб заробити насіння в грунт на глибину 0,5-1 см.
5. Провести каткування засіяної ділянки (краще ребристими котками).
6. Насіння і добриво злегка закрити граблями, ущільнити валиком і, при необхідності, окропити, щоб захистити
посівний матеріал від висихання.
7. 3-4 тижні потрібен постійний полив методом дощування (для кращої схожості).
ДОГЛЯД:
1. Регулярна стрижка.
При досягненні газоном висоти 8-10 см, проводиться перша стрижка трави. При першій стрижці потрібно зрізати
тільки верхівки (1 - 2 см). Всі наступні скошування можна робити на бажану висоту. При осінньому посіві перше
скошування проводять навесні.
Увага: Квітучі газони (типу Квітковий рай): стрижуть як правило, один раз, в кінці сезону - коли відцвітуть і
обсіменяться квіти. Висота скошування становить 8-10 см; скошену траву необхідно видалити з газону.
2. Полив та підживлення.
Достатній полив методом дощування (вранці або ввечері, а в дуже спекотні дні 2 рази на день, але не допускати
утворення калюж).
Підживлення добривами з певними компонентами в залежності від пори року.
Догляд НАВЕСНІ:
1. Не зловживайте ходінням по вологому газону в березні.
2. Не допускайте утворення калюж. (Якщо на ділянках з важкими ґрунтами немає дренажу, проколюйте проблемні
ділянки вилами, застосовуйте інші доступні способи для відводу води.)
3. Коли верхній шар ґрунту стане сухим - час наводити порядок! В процесі вертикуляції необхідно прорізати і
видаляти рослинні залишки, що закривають доступ повітрю, волози і поживним речовинам в кореневу зону. Після
прорізання необхідно все ретельно вичісати граблями. Процедури проводити тільки в суху погоду і по сухому
ґрунту. Не варто з цим затягувати, оскільки несприятливі умови повітрообміну і старе листя викличуть сплеск
грибкових захворювань.
4. Рекомендується вносити комплексні добрива з високим вмістом азоту.
ДОГЛЯД ВЛІТКУ - стрижка, полив і підживлення (добрива з високим вмістом азоту).
ДОГЛЯД ВОСЕНИ:
1. У сиру і дощову погоду верхній шар грунту перенасичується вологою і рекомендується проводити аерацію проколювання газону. Цей захід сприяє кращому повітрообміну і відведенню води в глибші шари ґрунту, запобігає
вимоканню газону під час частих осінніх дощів. Проколювання газону слід проводити в суху погоду на глибину 5 15 см.
2. У процесі підготовки до зими рекомендується внесення комплексних мінеральних добрив з низьким вмістом
азоту, але підвищеним вмістом калію і фосфору.
Догляд ВЗИМКУ:
1. Не рекомендується ходити по газону, поки немає достатньо великого сніжного покрову (20-25 см). Адже
місця, які навантажувались взимку, стають бурими, а пошкоджені рослинні тканини стають джерелом різних
захворювань.
2. Якщо утворюється крига - її необхідно обов’язково руйнувати. Лід, на відміну від снігу, не пропускає повітря,
пригнічує газонні трави через нестачу кисню.
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СНІЖНА
ПЛІСНЯВА

ЧЕРВОНА
НИТЧАСТІСТЬ

Поширена і дуже агресивна хвороба газону.

Поширена хвороба,
при сильному ураженні може
повністю знищити траву, але, як
правило, уражені площі відновлюються.

Пора року

Вражає в будь-який час року, при
несприятливих умовах, найчастіше навесні і
восени.

Влітку і восени, в м’яких кліматичних
умовах аж до зими.

Симптоми

Спочатку з’являються невеликі, темнокоричневі або помаранчеві круглі точки,
розмір і кількість яких швидко збільшуються,
виникають плями відмерлої трави. Хворі
рослини можуть бути мокрими і покритими
слизом. Більшість плям мають темнокоричневу окантовку і світліший центр.
Відмерлі листя часто
склеєні між собою.

Плями часто рожевого або
червонуватого кольору, не мають чіткої
межі, діаметр варіюється від 20 - 50 мм
до 350 мм, при незначному
ураженні відмирають тільки листя
на верхівках пагонів.

Причини

Волога погода і вологі поверхні;
передозування азоту, особливо восени,
передозування топ-дресингу, а також лужні
умови.

Недостатнє постачання поживних
речовин, перш за все, азотом.

Профілактичні
заходи

Дренаж, поліпшення циркуляції повітря,
аерація та піскування, обмеження штучного
поливу. Прибирання газонної “повсті”, що
затримує воду та прибирання стриженої
трави. Дерева, живоплоти, огорожі не
повинні занадто щільно розміщуватися на
газоні.
Не слід вносити азот і вапно в періоди,
сприятливі для розвитку хвороби.

Внесення азотних добрив має
проводитися навіть у літні місяці, при
достатній вологості, щоб стимулювати
ріст рослин. Слід бути обережним з
передозуванням, оскільки це може
привести до поширення снігової
плісняви.

ХВОРОБА

Поширеність
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ЖОВТА
ІРЖА

ЛИСТОВА
ПЛЯМИСТІСТЬ

ВІДЬМИНИ КІЛЬЦЯ (тип 3)

Легке ураження дуже
поширене, тяжке
ураження
зустрічається рідко.

Дуже поширена,
але рідко викликає значні
ушкодження.

Дуже поширене
захворювання, як правило, не
завдає шкоди газону.

Пора року

Літо чи осінь.

Може виникати в
будь-який час року.

Гриб існує в протягом всього
року, а кільце помітно
тільки протягом короткого
періоду, в основному восени.

Симптоми

На поверхні листя
утворюються
помаранчеві або
коричневі гнійники,
можуть бути розкидані
нерівномірно, а можуть
вибудовуватися в лінії.

Плями на листі,
колір і розмір яких може
варіюватися, але частіше
за все мають коричневий,
чорний, оливково зелений або
пурпурний колір.

Активність гриба проявляється
у вигляді утворення
кілець з високою, темнозеленою травою і безладно
розташованими грибами.

Причини

Теплі і вологі погодні
умови, найчастіше
на відрослому,
нестриженому газоні.

Листова плямистість особливо
поширена в теплих і вологих
умовах; особливо легко
уражаються ослаблені рослини
або старі тканини.

Не відомі.

Видалення зістриженої трави
і старих, відмерлих частин
рослин,
недопущення непотрібної
вологості, поліпшення
циркуляції повітря шляхом
усунення перешкод
(живоплотів, огорож, стін,
дерев).

Для уникнення подальшого
поширення слід вручну
видалити гриби, щоб не
допустити висипання спор.

ХВОРОБА

Поширеність

Регулярна стрижка
може запобігти
Профілактичні ураженню. Вибір стійких
заходи
селекційних сортів трав
може знизити ризик
захворюваності.
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Мобіль - фунгіцид системної дії для боротьби зі збудниками та

хворобами газонів. Характеризується виключною ефективністю
при низьких температурах (+3°С), має надзвичайну трансламінарну
і контактну дії.

Препаративна форма: водорозчинні гранули (ВГ)
Діюча речовина:
ципродиніл, 750 г/кг

Культура

Хвороба

Норми витрати

Спосіб та строки обробки

Газонна трава

Плямистості листя

6 г на 5 л води на 1
сотку

Обприскування в період
вегетації

Максимальна кількість обробок – 3.
5 ПРИЧИН ЗАСТОСУВАТИ МОБІЛЬ:
1. Активний при низьких температурах (+ 3°С).
2. Не змивається дощем вже через 2 години після обробки.
3. Наявність трансламінарних властивостей дозволяє препарату продовжити термін дії, а також зменшити
залежність від погодних умов.
4. Характеризується системною (протягом 7-10 днів) і лікувальною (протягом 36 годин) діями, якщо обробка
проведена при появі перших ознак зараження) дію.
5. Період захисної дії: 10-12 днів.
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БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ НА ГАЗОНІ
Бур’яни на газоні – достатньо поширене явище і чимала проблема.
Незалежно від типу газону, вони не тільки створюють враження недоглянутого газону, а й псують цілісність трав’яного
покриву (дерну). Частину насіння бурянів приносить вітром. Поки трава негуста, вони досягають поверхні ґрунту та
сходять. Боротьбі з небажаною рослинністю слід приділити належну увагу, поки вона повністю не окупували ваш
газон і не перетворила його на жалюгідне видовище. Адже коли бур’яни розростуться, вивести їх стане набагато
складніше.
Боротьба з бур’янами на газоні - один з пунктів постійного догляду, бо навіть через
трирічну дернину здатні пробиватися кульбаби, пирій та інші багаторічники.
Кульбаба, бодяка, осот, спориш, портулак, волошка синя, грицики звичайні, кропива,
амброзія, види щириці, гірчак, гречка, лобода – ось далеко не повний перелік найперших
ворогів декоративності газону. У м’ясистого коріння великий запас поживних речовин,
тому для повного знищення потрібно кілька обробок. Гербіцид найкраще діє навесні й
на початку літа - не втрачайте цей час.
Високоефективний препарат проти більше 200 видів бур’янів на газоні – ДИКАМБА
ФОРТЕ.
Препаративна форма: розчинний концентрат (РК)
Діюча речовина: 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота 334 г/л, дикамба 120 г/л

Культура

Газони

Шкідливі об’єкти
Однорічні та
багаторічні
дводольні бур’яни

Норми витрати

Спосіб та строки обробки

8 мл на 5 л води
на 1 сотку

Обприскування травостою по вегетуючих бур’янах
в травні – на початку червня,
через 3 – 4 дні після першого скошування газону,
або в кінці серпня – на початку
вересня, через 3 – 4 дні після скошування

5 причин застосувати Дикамба Форте:
1. Високоефективний препарат, діє вже при +10°С.
2. Подвійна дія: речовина 2,4-Д діє через листя і стебла, дикамба - через грунт (поглинається кореневою системою) і
зберігає свою активність протягом кількох тижнів, діючи і на бур’яни, що з’являються після обробки.
3. Надшвидка дія – активне зростання бур’янів припиняється через 24-48 годин.
4. Низькі норми витрати завдяки висококонцентрованій препаративній формі.
5. Повна загибель бур’янів відбувається через 7-14 днів.
Період захисної дії: 4-5 тижнів.
Норма витрати препарату залежить від виду бур’янів, що переважають у посівах, фази їх розвитку на момент обробки
і погодних умов:
- Низькі норми витрати препарату застосовуються для контролю чутливих бур’янів на ранніх фазах їх розвитку (2-3
листка).
Максимальна кратність обробок – 1.
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перелік культур

короткий опис культур
Райграс однорічний
Один з найбільш швидкозростаючих злаків, саме тому незамінний, коли необхідно створити як найшвидше
газонне покриття на проблемних ділянках (після будівництва, захаращених кущами, камінням тощо). Райграс
однорічний відноситься до культур, невимогливих до тепла. Насіння починає проростати при температурі
2…4°С, а сходи порівняно добре витримують заморозки до -4-5°С.
Райграс пасовищний багаторічний
Швидкоростучий злак, має дуже високу стійкість до навантажень (витоптування, розривів). Є основним
компонентом травосумішей для спортивних та ігрових газонів. Швидше за всі газонні трави проростає та
формує густий трав’яний покрив. Посухостійкий, витримує холодні зими та затінені ділянки.
Костриця очеретяна (вівсяниця очеретяна)
Завдяки великій і глибоко проникаючій кореневій системі може забезпечувати себе вологою в спеку в той
час, коли інші трави зупиняються в рості. Це означає, що костриця очеретяна залишається зеленою в сухі
літні періоди і легко переносить високі температури. Досить швидко вкорінюється, має високу стійкість до
захворювань, посухи та сонячного світла. Дуже не вибагливий вид газонної трави з насиченим темно-зеленого
кольору листям. Легко переносить посуху, морози, тінь.
Костриця червона червона (вівсяниця червона червона)
Має гарне, дуже тонке і вузьке листя і велику густоту пагонів. Добре росте за різних умов, але особливо
відзначена своєю витривалістю до посухи і здатністю рости на погано забезпечених поживними речовинами
і вологою ґрунтах. Тому є цінним компонентом газонів на проблемних ділянках. Костриця червона тіньовитривала, морозостійка культура. Є популярним компонентом травосуміші у всіх типах газонів.
Костриця овеча (вівсяниця овеча)
Газони з костриці овечої зберігають зелений колір навіть в засушливий період. Незамінна газонна рослина для
сухих та бідних за складом, піщаних ґрунтів, при підживленні яких, утворює густий, стійкий до витоптування
газон. Плотнокущевий рихлодерниний злак, не утворює кореневищ. Листя найм’якше з усіх костриць.
Прекрасно переносить низьку стрижку і засуху.
Костриця червона мінлива
Один з основних компонентів партерного газону. Росте густими дернинками. Витримує коротку стрижку, хоча
після стрижки кінчики листя можуть втрачати забарвлення. Посухостійка.
Костриця Жорстколиста
Завдяки високій стійкості до засоленості є придатною для висіву на ґрунтах, де в зимовий період доріжки
посипаються сіллю.
Тонконіг луговий (мятлик луговой) “Balin”
Тонконіг луговий відрізняється темно-зеленим кольором і однорідною текстурою листя. Завдяки сильному
кореневому переплетінню, насіння утворює густий, сильний до навантажень і витоптувань травостій. Тонконіг
стійкий до суворих зим, спеки, засухи та хвороб. Використовується для створення спортивних і тіньових газонів.
Конюшина біла (повзуча)
Цвіте з кінця травня (початку червня) протягом всього літа. Квіти виділяють багато нектару, активно приманюють
бджіл. Нектар білої конюшини легко доступний бджолам. Продуктивність в середньому становить 50 – 60 кг
меду з 1 га.
Конюшина рожева
Цвіте з червня по вересень. Є ще більш продуктивним, надійним та сильним медоносом, ніж біла конюшина.
Рясне виділення нектару сприяє гарному медозбору. Продуктивність при сприятливих умовах складає 100 –
125 кг з 1 га.
Конюшина червона (польова)
Цвіте в червні – липні. Конюшина червона виділяє більше нектару, ніж інші види конюшини. Бджоли залюбки
збирають з неї пилок. Продуктивність – 65 – 200 кг з 1 га.
Тонконіг сплюснутий
Рослина рано відростає весною та йде під зиму зеленою. Швидко освоює важкі глинисті ґрунти, формуючи
міцну кореневу систему та густий, однорідний травостій. Зимостійкість добра, декоративний весь сезон, личать
для оздоблення будь-яких водоймищ, добре поєднуються з різними рослинами.
Фацелія пижмолиста
Фіто санітарна культура – пригнічує ріст та розвиток бур’янів. Корінь фацелії за період росту зеленої маси
охоплює глибину ґрунту до 20 см, при цьому відбувається покращення структури ґрунту, він стає пухким та
водопроникним. Добрий медоніс: мед з фацелії янтарного кольору, має приємнии квіт¬ковий запах і солодкий,
ніжний смак.

24

для нотаток

25

для нотаток

26

27

ДЛЯ ОПТОВИХ КЛІЄНТІВ:
Представники в регіонах України
Вінницька обл.
Волинська обл.

Донецька обл.
Дніпропетровська обл.

Житомирська обл.
Закарпатська обл.
Запорізька обл.

Івано-Франківська обл.
Кіровоградська обл.
Київська обл. (Білоцерківский р-н)
Київ

Кривий Ріг
Луганська обл.
Львівська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.

(050) 440-83-11
(095) 275-95-15
(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(050) 574-37-56
(095) 275-95-15
(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(050) 444-88-03
(095) 273-99-93
(050) 382-38-67
(095) 943-81-22
(050)443-42-07
(095) 272-78-18
(050) 440-68-78
(095) 268-02-26
(050) 441-77-00
(095) 275-95-15
(095) 288-58-40
(050) 440-83-11
(095) 282-83-99
(050) 574-37-56
(050) 416-77-65
(095) 273-55-99
(067) 946-36-01
(050) 419-73-73
(095) 274-62-72

Полтавська обл.

(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(095) 275-95-15
Рівненська обл.
(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(095) 275-95-15
Сумська обл.
(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(095) 275-95-15
Тернопільська обл. (095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(095) 275-95-15
Харківська обл.
(050) 419-73-80
(095) 282-87-79
Херсонська обл.
(050) 383-34-53
(095) 280-07-88
(099) 308-81-70
(099) 243-95-16
(099) 911-17-52
Хмельницька обл. (050) 382-38-63
(098) 515-55-01
Черкаська обл.
(050) 445-35-49
(095) 282-70-71
(098) 426-18-36
Чернівецька обл. (095) 275-95-15
та
(095) 288-58-40
Чернігівська обл. (095) 282-83-99

www.s-sad.com.ua
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС ТОВ «Сімейний Сад»:
+38 (044) 362 14 41
ДЛЯ РОЗДРІБНИХ КЛІЄНТІВ:
Інтернет-магазин www.akr.ua
(044) 541-11-11, (050) 383-23-51
(050) 444-05-21, (096) 113-24-19, (063) 576-59-03
юридична адреса:
07403, м. Бровари, вул. О.Онікієнка, 61

