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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,
 «Семейный Сад»
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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, Посухостійка;
- сили навантажень на травосуміш – Спортивна,  Гольф,  Стійка до витоптування,  Дитячий майданчик;
- частоти догляду – Ліліпут, Повільне зростання, Легкий догляд;
- сезону висіву – Осіння;
- бажаного кольору та особливостей покрову – Англійський Сад, Квітковий рай,  American Green.

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 м2, 400 гр – на 10-15 м2, 800 гр – 20-30 м2.
-  засіву невеликої та середньої ділянки - 3 кг;
- до оформлення цілого футбольного поля або ландшафтного  озеленення великої території. Таке насіння 
розфасоване в брендовану упаковку німецького виробника по 10 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. 
Насіннєвий матеріал випробуваний роками, кліматичними умовами,  підтверджений необхідною документацією 
Євросоюзу та України.  

Ми проводимо апробацію кожної партії насіння газонних трав у власній лабораторії.
Незалежна акредитована лабораторія та Державна фітосанітарна лабораторія  - останні контрольні перевірки. 
Тільки після такого трирівневого контролю починається виробництво продукції. 

Обирайте газон для свого бажання! 
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FELDSAATEN FREUDENBERGER

Наш постачальник насіння - європейський лідер з виробництва газонних травосумішей.
Компанія “Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ & Ко. КГ” понад 70 років займається виробництвом та продажем 
сортового посівного матеріалу.

Компанія має 45 000 кв. м. сучасних складських і виробничих приміщень і щорічно виробляє понад 60 тис. тонн 
різного насіння. Найбільшу групу складають газонні і кормові травосуміші. 
Виробництво зосереджено на спеціальних підприємствах і постійно контролюється аграрними інженерами, 
сертифікується у відповідності з законодавчими положеннями і директивами. 

Кожна партія готової продукції проходить численні перевірки на чистоту,  засміченість і схожість. Тому кінцевий 
продукт відповідає найвищим міжнародним вимогам якості насіннєвого матеріалу.

У відповідності з гаслом «Робити хороше ще кращим» компанія “Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ & Ко. КГ”  
постійно виводить нові сорти в довірчій і роками випробуваній співпраці з кращими світовими селекціонерами.
Одне з нововведень - насіння в живильній оболонці Mantelsaat. Вже протягом 25 років німецький виробник 
вдосконалює цю технологію і є світовим лідером в цьому напрямку.

Якість і екологічна чистота є беззаперечним принципом роботи компанії “Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ & 
Ко. КГ”.  Адже для того, хто посіє якісний насіннєвий матеріал,  результат буде в радість.
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СТАНДАРТИ ЯКОСТІ

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ, ПІДТВЕРДЖЕНІ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

Сертифікат якості від виробника  підтверджує високі показники схожості 
продукції.

Висновок  незалежної акредитованої лабораторії  про відповідність посадкового 
матеріалу ДСТУ (Державним стандартам України) таким показникам як схожість, 
домішка бур’янів, енергія проростання, умови пророщування, зовнішній вигляд 
насіння, % співвідношення культур у травосуміші та ін.

Акт фітосанітарної експертизи від Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів. Гарантія відсутності домішок бур’янів 
в продукті. 

Сертифікація (якщо матеріал з Європи) від акредитованої європейської 
незалежної лабораторії. У цьому сертифікаті вказуються дані про морфологію 
насіння, схожості %, домішки інших трав, в загальному звіт робиться по кожній 
насінині).

ДСТУ
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ГАЗОННІ ТРАВОСУМІШІ «СІМЕЙНИЙ САД»

СКЛАД
30% Костриця червона червона REVERENT
20% Костриця червона червона ROLAND
35% Райграс пасовищний багаторічний FANCY 
10%  Костриця очеретяна  BORNEO
5%   Тонконіг луговий BROOKLAWN

Декоративна травосуміш для створення рівномірного 
газону багатоцільового призначення.
Можна використовувати як в затінених місцях, так і на 
сонячних ділянках.

СКЛАД
10% Костриця червона червона REVERENT
15% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
45% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
5%   Костриця очеретяна BORNEO
25% Райграс однорічний MENDOZA

3 кг / 800 г / 400 г / 30  г

3 кг / 800 г / 400 г / 30  г

ПОСУХОСТІЙКА

УНІВЕРСАЛЬНА

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.

3 кг / 800 г / 400 г / 30  гСПОРТИВНА

Декоративна травосуміш для спортивних, дитячих та 
ігрових майданчиків і ділянок, схильних до великих 
навантажень.
Утворює густий середньорослий травостій і міцний 
еластичний дерен.

СКЛАД
 55% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
 30% Костриця червона червона REVERENT
 10% Райграс однорічний MENDOZA
 5%   Тонконіг луговий BROOKLAWN
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ГАЗОННІ ТРАВОСУМІШІ «СІМЕЙНИЙ САД»

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

СКЛАД
10% Костриця очеретяна BORNEO
15% Костриця червона червона REVERENT 
50% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
25% Райграс однорічний MENDOZA

800 г / 400 г / 30  г

3 кг / 800 г / 400 г / 30  г

3 кг / 800 г / 400 г / 30  г

ТІНЬОВИТРИВАЛА

СВІТЛОЛЮБИВА

ЛІЛІПУТ

Декоративна травосуміш для створення газону в парках і 
на затінених ділянках. Створює густе рівномірне покриття.

СКЛАД
10% Костриця червона червона REVERENT
30% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
13% Костриця очеретяна BORNEO
15% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
30% Райграс однорічний MENDOZA
2%   Тонконіг луговий BROOKLAWN

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

СКЛАД
35% Костриця червона червона REVERENT
30% Костриця червона червона ROLAND
20% Костриця червона змінена AIDA
5%    Костриця овеча BORNITO 
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN
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800 г / 400 г / 30  г

 800 г / 400 г / 30  г

800 г / 400 г / 30  г

ПОВІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ

ШВИДКИЙ РЕМОНТ

ГОЛЬФ

ГАЗОННІ ТРАВОСУМІШІ «СІМЕЙНИЙ САД»

Декоративна травосуміш повільно зростаючих 
низькорослих трав.
Ідеально підходить для неродючих грунтів, не вимагає 
ретельного догляду.

СКЛАД
 35% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
 20% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
 20% Костриця червона червона REVERENT
 5%   Костриця очеретяна BORNEO
 20% Райграс однорічний MENDOZA

Декоративна травосуміш для ефективного відновлення і 
оновлення будь-якого газону в стислі терміни.

СКЛАД
5%   Костриця червона червона REVERENT
25% Райграс однорічний MENDOZA
13% Костриця очеретяна BORNEO
15% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA 
2%   Тонконіг луговий BROOKLAWN
40% Райграс пасовищний багаторічний FANCY

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 BORNEO
40% Костриця очеретяна FRRSC1  
15% Тонконіг луговий BROOKLAWN
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800 г / 400 г / 30  г

800 г / 400 г

СТІЙКА ДО ВИТОПТУВАННЯ

ОСІННЯ

ГАЗОННІ ТРАВОСУМІШІ «СІМЕЙНИЙ САД»

Декоративна травосуміш для ділянок з високим 
навантаженням.
Відрізняється високою зносостійкістю і здатністю швидко 
відновлюватися.
Створює рівномірний зелений килим.

СКЛАД
25% Костриця червона червона REVERENT
5%    Костриця червона змінена AIDA
35%  Райграс пасовищний багаторічний FANCY
5%   Тонконіг луговий BROOKLAWN
30% Райграс пасовищний багаторічний TALGO

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 пасовищний багаторічний HENRIETTA
30% Райграс пасовищний багаторічний EXEL

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
35%  Костриця червона червона REVERENT
25%  Райграс пасовищний багаторічний FANCY
20%  Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
10 % Тонконіг луговий BROOKLAWN
5%    Костриця червона волосовидна BORNADO
5%    Костриця червона змінена AIDA

800 г / 400 г / 30  гДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК
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Класичний англійський газон відрізняється акуратністю та 
витонченістю. Створює смарагдовий  «килим» із щільною та 
однорідною структурою.

Декоративна травосуміш із низькорослих, повільно 
зростаючих та тонколистих компонентів. Не потребує 
частого догляду,  добре переносить низьку стрижку.

СКЛАД
20% Костриця червона червона  REVERENT
45% Костриця очеретяна BORNEO
  5% Костриця овеча BORNITO
20% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
  5% Тонконіг луговий BROOKLAWN
  5% Тонконіг лісовий HILDA

СКЛАД
35 % Костриця червона червона REVERENT
30 % Костриця червона червона ROLAND
10%  Тонконіг луговий BROOKLAWN
20%  Костриця червона змінена AIDA
  5%   Костриця овеча SPARTAN

ГАЗОННІ ТРАВОСУМІШІ «СІМЕЙНИЙ САД»

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

СКЛАД
15% Костриця червона волосовидна BORNADO
10% Костриця червона змінена AIDA
30% Костриця червона червона REVERENT
5%   Тонконіг луговий BROOKLAWN
5%   Мітлиця тонка HIGHLAND
5%   Тимофіївка лугова FRWL-1
5%   Французький райграс 
25% Насіння однорічних та багаторічних трав і квітів

400 г / 30  г

800 г / 400 г / 30  г

800 г / 400 г / 30  г

КВІТКОВИЙ РАЙ

АНГЛІЙСЬКИЙ САД

ЛЕГКИЙ ДОГЛЯД
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Бюджетне рішення для ділянок, що піддаються помірним 
навантаженням. Універсальна травосуміш для створення 
ландшафтних газонів як на затінених, так і на сонячних 
ділянках. 

СКЛАД
60% - Райграс пасовищний багаторічний
20% - Костриця червона червона
20% - Костриця очеретяна

ГАЗОННІ ТРАВОСУМІШІ «СІМЕЙНИЙ САД»

Популярна у оздобленні домашніх газонів серед 
американців. Завдяки великій кількості компонентів добре 
переносить посуху, тому не потребує частого поливу. 
Окрім того, чудово росте в тіні. Надійний, зносостійкий, 
зимостійкий газон. 

СКЛАД
35 % Костриця очеретяна BORNEO
30% Костриця очеретяна  MUSTANG
10% Костриця червона червона REVERENT
5%   Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
10% Райграс пасовищний багаторічний FANCY 
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN

800 г / 400 г / 30 г

5 кг

AMERICAN GREEN 

ЕКОНОМ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"
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РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВИСІВ

Вид Норма висіву

Газонні травосуміші,
окрім Мавританського

10 кг / 3 сотки
3 кг / 1 сотка       

0,8 кг / 20-30 м2                                                   
0,4 кг / 10-15 м2                                                                              

0,03 кг / 1 м2

Мавританський газон
10 кг / 10 соток
0,4 кг / 40-50 м2

0,03 кг / 3м2

Люцерна, Фацелія, 
Конюшина біла, 

Конюшина червона
0,5 кг / 100м2
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БАГАТОРІЧНІ ТА ОДНОРІЧНІ ТРАВИ

ЇЇ  з успіхом  використовують для пасовищ, адже вона володіє хорошими показ-
никами засвоюваності і відмінними смаковими якостями для домашніх тварин і 
великої рогатої худоби.
Універсальний сорт конюшини, який підходить для створення пишного, краси-
вого 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. 

Призначена для багаторічного польового кормовиробництва та для заготівлі ко-
нюшинного сіна. Містить багато білку та має відмінну врожайність. Відрізняється  
потужним початковим розвитком та  відмінною стійкістю до грибкових захворю-
вань. У сумішах з іншими травами дає повноцінний та якісний основний корм.

Люцерна - королева кормових рослин, відзначається кращими врожаями зеле-
ної і сухої маси, а також кращою якістю кормів. Люцерну спеціально вирощують 
для отримання корму з великим вмістом білка - до 20%. Завдяки глибокопроника-
ючій кореневій системі, люцерна є чудовою попередньою культурою, і, як бобо-
ва рослина, забезпечує наступні культури безкоштовним азотом. Люцерна також 
підходить для рекультивації земель.

Фацелія є неперевершеним медоносом, тому ділянку з нею називають «бджоли-
ним пасовищем». Цінується за тривалість цвітіння, велику кількість нектару і не-
вибагливість вирощування. Мед з рослини має витончений смак, корисні якості 
та світлий колір. На плодових деревах зав’язується більше плодів, якщо поряд ро-
сте 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 ко-
рисні мікроелементи і мінерали для наступних культур. Має відмінні сидеративні 
властивості та покращує родючість ґрунту.

10 кг  / 500 г

500 г

25 кг / 500 г

500 г

КОНЮШИНА БІЛА “JURA”  

КОНЮШИНА ЧЕРВОНА “GLOBAL” В ОБОЛОНЦІ  MANTELSAAT 

ЛЮЦЕРНА “PLATO” , “VERKO” В ОБОЛОНЦІ  MANTELSAAT

ФАЦЕЛІЯ “BALO” В ОБОЛОНЦІ  MANTELSAAT
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ПОЖИВНА ОБОЛОНКА MANTELSAAT  ®

MANTELSAAT  - це інноваційна технологія, за допомогою якої насіннєвий матеріал вкривається оболонкою з життєвих 
речовин, необхідних для здорового росту та високої схожості.
Це покриття складається з різних компонентів, таких як макро- і мікроелементи, натуральні прискорювачі росту 
мікроорганізмів і біостимулятори.

7  ПЕРЕВАГ ТЕХНОЛОГІЇ MANTELSAAT:

1.  Оболонка захищає насіння від поїдання птахами.
2.  Вага насіння в оболонці збільшується, тим самим попереджає здування вітром.
3.  Забезпечує добрий старт проростання завдяки щільному зчепленню з ґрунтом. 
4.  Поживні речовини сприятливо діють на  утворення кореневої системи.
5.  Оболонка абсорбує вологу із навколишнього середовища, навіть при відсутності поливу, чим допомагає зародку 
отримувати достатню кількість вологи для швидкого проростання.
6.  Оберігає майбутню рослину від збудників хвороб, сприяє зростанню здорових пагонів.
7.  MANTELSAAT  мінімізує витрати по обробці ґрунту і знижує потребу в поливі.  

Зовнішня поживна 
оболонка

Поглинач вологи

1-й шар 
поживних речовин

Вапняний 
шар

Гумінова 
кислота

2-й шар 
поживних речовин

Внутрішня захисна 
оболонка

Насіння
+ гумінова кислота
+ стимулятор росту 

БАГАТОРІЧНІ ТА ОДНОРІЧНІ ТРАВИ
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СЕРІЯ GREENFIELD

БЕЗДОГАННИЙ ВИГЛЯД ТА НАЙВИЩІ ВИМОГИ.

Для цієї серії використовуються сорти трави преміум-
класу, зимостійкі і стійкі до посухи. Травосуміш може 
налічувати до 7-ми компонентів, кожен з яких вирішує 
певні завдання.

Травосуміш отримала таку назву завдяки своїй 
популярності у оздобленні домашніх газонів серед 
американців. Не потребує частого поливу, тому що має 
високий вміст костриці очеретяної, яка добре переносить 
посуху. Чудово росте в затінених місцях. Надійний, 
зносостійкий, зимостійкий газон. Малозатратний і 
невибагливий у догляді.

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
30% Костриця очеретяна MUSTANG
35% Костриця очеретяна FRRSC1/BORNEO
10% Костриця червона червона REVERENT
5%    Райграс пасов. багатор. HENRIETTA
10% Райграс пасов. багатор. EXEL/FANCY
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN

СКЛАД
25% Костриця  червона змінена AIDA
10% Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
20% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA  
10% Райграс пасов. багатор. FANCY
20% Райграс пасов. багатор. TALGO/EXEL
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN
5 %  Тонконіг луговий SOBRA/MIRACLE

AMERICAN BLUE 10 кг

AMERICAN GREEN 10 кг

ПРОФЕСІЙНІ ТРАВОСУМІШІ
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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. 

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
7,5%   Костриця овеча SPARTAN
12,5% Костриця  червона змінена AIDA
30%     Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
10%     Райграс пасов. багатор. FANCY
40%     Костриця  червона червона ROLAND

СКЛАД
30% Райграс пасов.багатор.TALGO
5%   Костриця  червона змінена AIDA
25% Костриця очеретяна FRRSC1/REVERENT
35% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA/FANCY  
5 %   Тонконіг луговий BROOKLAWN

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. Витримує низьке 
скошування.

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
45% Костриця очеретяна MUSTANG/BORNEO
40% Костриця очеретяна FRRSC1
15 % Тонконіг луговий BROOKLAWN

СКЛАД
35% Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
30% Костриця  червона червона ROLAND
20% Костриця  червона змінена AIDA
5%    Костриця овеча SPARTAN
10 % Тонконіг луговий BROOKLAWN

СТІЙКИЙ ДО ВИТОПТУВАННЯ   

НИЗЬКОРОСЛИЙ 

КАРЛИКОВИЙ (ЛІЛІПУТ)

 GOLF

10 кг

10 кг

10 кг

10 кг

ПРОФЕСІЙНІ ТРАВОСУМІШІ
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ПРОФЕСІЙНІ ТРАВОСУМІШІ

Спеціальна травосуміш, яка легко пристосовується до 
складних природних умов: блукаючої тіні, напівтіні, 
сонячних променів, а також зберігає зелений колір 
протягом всього сезону.

Щільний травостій з витонченою фактурою густої поверхні. 
Трава шовкова і ніжна. Стійка до витоптування і хвороб. 
Травосуміш розрахована на дуже повільне зростання 
протягом усього сезону і на низьке скошування (від 2 см) з 
другого року. Не вимоглива до родючості ґрунту.

СКЛАД
10% Райграс пасов.багатор.HENRIETTA  
20% Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
30% Райграс однорічний POLLANUM/MENDOZA
35% Райграс пасов. багатор. PRANA/FANCY
5%    Костриця очеретяна MUSTANG/BORNEO

СКЛАД
35% Райграс пасов. багатор. TALGO/FANCY
20% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA  
20% Костриця червона червона RUFILLA/ REVERENT
5%   Костриця очеретяна MUSTANG/BORNEO
20% Райграс однорічний POLLANUM/MENDOZA

ТІНЬОВИЙ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ

ПОВІЛЬНО ЗРОСТАЮЧИЙ

10 кг

10 кг

ПОСУХОСТІЙКИЙ

ДИТЯЧИЙ

10 кг

10 кг

Декоративний газон для використання на посушливих міс-
цях. У його складі найбільш посухостійкі злаки, тому його 
можна саджати на ділянках з відкритим сонцем. Газон не 
вигорає навіть у найспекотніші дні.

СКЛАД
30% Костриця червона червона RUFILLA/ REVERENT
20% Костриця  червона червона ROLAND
35% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA  
5 %  Тонконіг луговий BROOKLAWN
10% Костриця очеретяна MUSTANG/BORNEO

Травосуміш, що найкраще підходить для озеленення 
площадок, на яких грає дітвора. Створює водночас міцне, 
естетично привабливе та м’яке покриття.  Адже при 
облаштуванні майданчика для дітей необхідно брати до 
уваги не тільки її функціональність і практичність, але і 
безпеку здоров’я дітей.

СКЛАД
20% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA
25% Райграс пасов. багатор. TALGO/FANCY
35% Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
5%    Костриця червона волосовидна BORNADO
5%    Костриця червона змінена AIDA
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN



20

Суміш однорічних, дворічних і багаторічних квітів і трав. 
Використовується як для створення квіткового простору, 
так і для підсіву на квіткових ділянках і реконструкції різно-
травних луків. Протягом декількох років галявина перетво-
риться в прекрасне видовище для очей - природний луг з 
квітучої флорою. 

Оптимально підібраний склад травосуміші для створення 
красивого і здорового газону із невеликим бюджетом. 
Включає стійкі до навантажень, швидко проростаючі трави. 
Створює рівномірне темно-зелене покриття. 

СКЛАД
15% Костриця червона волосовидна BORNADO
10% Костриця червона змінена AIDA
30% Костриця червона червона REVERENT
5%   Тонконіг луговий BROOKLAWN
5%   Мітлиця тонка HIGHLAND
5%   Тимофіївка лугова FRWL-1
5%   Французький райграс 
25% Насіння однорічних та багаторічних 
трав і квітів

СКЛАД
10% Костриця  червона червона REVERENT
10% Костриця  очеретяна BORNEO
45 % Райграс пасов.багатор. FANCY
35% Райграс однорічний MENDOZA

ГАЛЯВИНА З ДИКИМИ КВІТАМИ ТА ТРАВАМИ

БЮДЖЕТНИЙ

10 кг

10 кг

ПРОФЕСІЙНІ ТРАВОСУМІШІ
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ПРОФЕСІЙНІ ТРАВОСУМІШІ

СЕРІЯ GRUNE OASE 

ІГРОВИЙ

ІДЕАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І ПРОФЕСІЙНІ КОМПОНЕНТИ.

Ця серія газонних травосумішей спеціально створена для 
ділянок, які піддаються великим навантаженням. Газон 
міцний, потужний, швидко проростає. 

Газонна травосуміш для ділянок з високим ступенем 
навантажень. Створює середній травостій з чудовими 
регенеруючими властивостями. Добре витримує навіть 
великі навантаження.

10 кг

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

ТІНЬОВИЙ

Вид партерного газону, відрізняється красивим рівномірним 
покриттям. Газонна травосуміш найвищої якості для 
затінених ділянок. Не потребує частого поливу, добре 
переносить засніжені зими.

10 кг

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

10 кг

10 кг

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

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

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/ BROOKLAWN

ПРОФЕСІЙНІ ТРАВОСУМІШІ

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

ГРА ТА СПОРТ  10 кг

СПОРТИВНИЙ  
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ГРА ТА СПОРТ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ

ПРОФЕСІЙНІ ТРАВОСУМІШІ

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.

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

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

БЕРЛІНСЬКИЙ ЗООПАРК

10 кг

10 кг

СЕРІЯ GREENLINE

ДОСТУПНИЙ ВАРІАНТ І ОПТИМАЛЬНИЙ АСОРТИМЕНТ.

Серія розроблена для справжніх любителів газону. 
Асортиментна лінійка передбачає наявність позицій для 
вирішення будь-яких завдань - від створення газону до 
його ремонту.

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

Відмінно підібрана суміш із селекційних сортів газонних трав. 
Використовується на присадибних і спортивно-ігрових ділянках 
з  великим навантаженням. Трави у цій суміші утворюють густий, 
витривалий і дуже міцний газон. 

10 кг

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

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 / BROOKLAWN                        
30%  Райграс однорічний MENDOZA

Райграс багаторічний використовується для швидкого 
задернення. Професіональне відновлення газону навесні  
після сходу снігу для уникнення прогалин.  Дійсно ефективна 
швидка допомога для газону. 

Невибаглива травосуміш багатоцільового призначення. 
Для створення газону на ділянках, що піддаються помірним 
навантаженням, для декоративних цілей в садах, парках, 
на дачах і для озеленення доріг. Добре підходить для 
озеленення місць, на яких відсутній регулярний догляд. 

СКЛАД
5 %   Костриця червона червона RUFILLA                                          
25 % Райграс однорічний MENDOZA                                             
15%  Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA                                           
13%  Костриця очеретяна MUSTANG                                                  
40%  Райграс пасовищний багаторічний TALGO
2%    Тонконіг луговий  MERCURY/BROOKLAWN

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

УНІВЕРСАЛЬНИЙ  АЛЬТЕРНАТИВНИЙ

ДЕКОРАТИВНИЙ

РЕМОНТ

10 кг

10 кг

10 кг



25

ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ
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ЧОМУ ГАЗОН - ЦЕ ТРАВОСУМІШ?

Якщо газон складається з монокультури, будь-який кліматичний фактор, структура ґрунту, місце розташування, 
або погодні умови негативно впливаючи на цей вид газонної трави, можуть створити умови для втрати всього 
газону, Тому важливо купувати саме травосуміш із 3-5 видів взаємодоповнюючих культур, кожна з яких вирішує 
певне завдання.

РАЙГРАС ПАСОВИЩНИЙ БАГАТОРІЧНИЙ 
(РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ МНОГОЛЕТНИЙ)

•  Швидше за всі газонні трави проростає та формує густий трав’яний покрив. 
•  Має дуже високу стійкість до навантажень (витоптування, розривів). 
•  Є основним компонентом травосумішей для спортивних та ігрових газонів.

ТОНКОНІГ ЛУГОВИЙ (МЯТЛИК ЛУГОВОЙ)

•  Відрізняється темно-зеленим кольором і однорідною текстурою листя. 
•  Завдяки  сильному кореневому переплетінню, утворює густий, сильний до 
навантажень і витоптувань травостій. 
•  Стійкий до суворих зим, спеки, засухи та хвороб. 

КОСТРИЦЯ ЧЕРВОНА ЧЕРВОНА (ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ КРАСНАЯ)

•  Має красиве тонке 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.
•  Тіньовитривала, морозостійка культура.

ГАЗОН - ЦЕ ТРАВОСУМІШ

КОСТРИЦЯ ЖОРСТКОЛИСТА  (ОВСЯНИЦА ЖЕСТКОЛИСТНАЯ)

•  Завдяки високій стійкості до засоленості є придатною для висіву на ґрунтах, 
де в зимовий період доріжки посипаються сіллю.
•  Має тонкий лист насиченого темно-зеленого кольору.
•  Витримує низькі стрижки.

КОСТРИЦЯ ОЧЕРЕТЯНА (ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВАЯ)

•  Дуже не вибагливий вид газонної трави з насиченим темно-зеленого кольо-
ру листям. Легко переносить посуху, морози, тінь.
•  Досить швидко вкорінюється, і завдяки великій і глибоко проникаючій 
кореневій системі може забезпечувати себе вологою в спеку, коли інші трави 
зупиняються в рості. Тому залишається зеленою в сухі літні періоди і легко 
переносить високі температури. 
•  Має високу стійкість до захворювань.
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КОСТРИЦЯ ЧЕРВОНА ЗМІНЕНА (ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ ИЗМЕНЕННАЯ)

•  Один з основних компонентів партерного газону. Формує низький та 
щільний травостій. 
•  Витримує коротку стрижку, хоча після стрижки кінчики листя можуть 
втрачати забарвлення. 
•  Характеризується посухостійкістю. 

КОСТРИЦЯ ОВЕЧА (ОВСЯНИЦА ОВЕЧЬЯ)

•  Незамінна газонна рослина для сухих та бідних за складом, піщаних 
ґрунтів, при підживленні яких, утворює густий, стійкий до витоптування 
газон. 
•  Має найм’якше листя з усіх костриць.
•  Прекрасно переносить низьку стрижку і засуху. Газони з костриці овечої 
зберігають зелений колір навіть в засушливий період. 

РАЙГРАС ОДНОРІЧНИЙ (РАЙГРАС ОДНОЛЕТНИЙ)

•  Один з найбільш швидкозростаючих злаків - тому незамінний, коли 
необхідно швидко створити газонне покриття на проблемних ділянках 
(після будівництва, засмічених кущами, камінням тощо). 
•  Невимогливий до тепла. Насіння починає проростати при температурі 
2…4°С, а сходи порівняно добре витримують заморозки до -4-5°С.

ТОНКОНІГ ЛІСОВИЙ (МЯТЛИК ЛЕСНОЙ)

•  Добре переносить затінення, навіть під пологом дерев тонконіг продов-
жує свій розвиток.
•  Характеризуються високою стійкістю до витоптування.
•  Чудово витримує заморозки.

КОНЮШИНА ПОВЗУЧА БІЛА (КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ БЕЛЫЙ) 
•  Використовують як невибагливу альтернативу газону. Цінують за легкий 
догляд.
•  Може використовуватися в чистому вигляді або у складі газонної траво-
суміші.
•  Цвіте з кінця травня (початку червня) протягом всього літа.
•  Квіти виділяють багато нектару і активно приманюють бджіл. Продуктив-
ність в середньому становить 50 – 60 кг меду з 1 га.

ГАЗОН - ЦЕ ТРАВОСУМІШ
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Новий газон вражає своєю красою. Але для цього йому потрібна ретельна підготовка. Поряд з обов’язковими 
заходами по догляду, такими, як внесення добрив, стрижка, дощування, газони вимагають додаткових заходів, 
що дозволяють на тривалий час забезпечити їх хороший стан. Якщо цього не робити, можуть з’явитися 
поверхневі ущільнення і звалювання газону, що, в свою чергу, призведе до порушення надходження вологи 
і поживних речовин, буде перешкоджати здоровому розвитку газону, погіршиться зносостійкість, щільність 
травостою і здатність до регенерації, посилиться ріст бур’янів і схильність до захворювань.

7 ЕТАПІВ СТВОРЕННЯ НОВОГО ГАЗОНУ: 

СТВОРЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

1. Грунт перекопати на глибину робочої частини лопати. Для поліпшення ґрунту 
можна внести садовий гумус із розрахунку 4-5 мішків на 100 м2. Грунт слід рівномір-
но і ретельно подрібнити. 

2. Очистити грунт від небажаної рослинності, бажано обробити бур’яни, що ро-
стуть на ділянці, гербіцидом суцільної дії. 

3.  Дати ґрунту відпочити 14 днів  - за цей час він добре осяде,  бур’яни загинуть, а 
гербіцид на основі гліфосату (Напалм або Напалм Форте) розкладеться в ґрунті на 
природні компоненти.  

4. Після періоду очікування розпушити грунт граблями на глибину 2-3 см, очистити від залишків рослин, вели-
ких каменів і розрівняти. Щоб ґрунт був не надто пухким, його ущільнюють катком. 

5. У не надто вологий грунт, вручну, або спеціальним пристроєм, рівномірно висіяти газонну суміш перехрес-
ним методом, дотримуючись норми висіву. 
Газон можна висівати з ранньої весни до пізньої осені, а найсприятливішими місяцями є квітень, травень, чер-
вень, вересень і середина жовтня. Для посіву ідеально підходить недощовий, безвітряний день з незначною 
хмарністю. Внесіть добриво для створення оптимальних початкових умов для зростання. Насіння газону і добри-
во злегка закрити граблями, ущільнити катком і, при необхідності, провести зрошення щоб захистити посівний 
матеріал від висихання.

6. У наступні 3-4 тижні необхідно захистити новий газон від висихання. При необхідності поливати газон дощу-
вальним апаратом. Важливо, щоб ґрунт не розмився і не став твердим. Найбільш сприятливий час для зрошення 
- ранній ранок або пізній вечір. 

7. Після досягнення висоти травостою приблизно 8 - 10 см роблять першу стрижку молодого газону. Газоно-
косарка повинна мати максимально гострі ножі, оскільки газонні рослини ще дуже чутливі. При першій стрижці 
зрізають верхівки (1 - 2 см). Наступні стрижки можна вже робити на бажану висоту. Часті стрижки на ранніх етапах 
– запорука утворення густого і міцного травостою.

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

СТРИЖКА 
Часта стрижка ( навесні  -  1-2 рази на тиждень)  в поєднанні з правильним добривом 
сприяє утворенню густого, схожого на килим, травостою, оскільки стимулює 
розростання рослин в ширину. Газон стає більш міцним і стійким до навантажень. 
Виконувати стрижку необхідно при висоті рослини 6 - 10 см, і знімати від третини до 
половини приросту (3-5 см). Якщо знімають більше, рослина втрачає надто багато 
зеленої площі, щоб швидко регенерувати. Дотримуйтесь технології послідовних 
рухів стрижки: спочатку - в одну сторону, а потім  - в протилежну. В наступний раз 
змінюйте черговість напрямків.  Після стрижки газон необхідно полити.
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СТВОРЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ НА ГАЗОНІ
Бур’яни не тільки створюють враження недоглянутого газону, а й псують цілісність 
трав’яного дерну. Перше обприскування гербіцидом вибіркової дії слід провести через 
3-4 дні після першої стрижки. Застосовуйте засоби захисту регулярно  - по вегетуючих 
бур’янах на початку червня та через 3-4 дні після стрижки в кінці серпня-на початку 
вересня. Гербіцид вибіркової дії (Дикамба Форте) знищує лише дводольні бур’яни, але 
повністю безпечний для компонентів газонних травосумішей. 

ЗРОШЕННЯ 
Слідкуйте за тим, щоб Ваш газон завжди був зволоженим. Якщо в період тривалої 
посухи потрібне зволоження газону, необхідно враховувати наступне: нові газони або 
нові посіви повинні зрошуватися кожні 2 дні в співвідношенні близько 1 - 2 л/м2; більш 
“дорослі” газони зрошуються тільки раз в тиждень, але більш рясно - до 20 л/м2. Полив 
необхідно проводити рано вранці або пізно ввечері, але ні в якому разі не на пекучому 
сонці.

АЕРАЦІЯ ГРУНТУ
Підстрижена трава часто залишається на поверхні, тому утворюється газонна повсть 
з живих і відмерлих тканин рослин, яку необхідно видаляти щовесни. При аерації 
ґрунту шар повсті надривається і видаляється, а кількість широколистих бур’янів і 
моху скорочується. Насичення повітрям і водою поліпшується.  Перед аерацією ґрунту 
газон коротко стрижуть. Після аерації необхідно видалити залишки трави, відразу ж 
посипати піском і, при необхідності, провести підсів. 

ПІСКУВАННЯ
Посипання добре промитим піском сприяє усуненню нерівностей, поліпшення 
текстури і проникності ґрунту шляхом перемішування, підвищення міцності при зсуві. 
Для одного внесення може знадобиться до 5 л піску/м2. 

ПІДСІВ
Якщо прогалини в газоні стають занадто великими, або якщо потрібно освіжити склад 
трав, необхідно провести підсів. Найкраще виконувати після аерації, щілювання і 
посипання піском. Пісок не повинен містити вапна і за величиною зерна повинен 
відповідати існуючій основі. Кращий час - вересень. Цьому повинна передувати 
аерація ґрунту. Якщо всі ці заходи не принесуть успіху, необхідні більш масштабні 
заходи по регенерації.
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РЕГУЛЯРНЕ ПІДЖИВЛЕННЯ
Оскільки газон повинен постійно регенерувати, бути густим і насичено-зеленим, важ-
ливо виконувати регулярне підживлення. Азот дозволяє траві наливатися соковити-
ми зеленими фарбами і прискорює її ріст. Калій підвищує стійкість трави до посухи і 
захворювань. Мідь відповідає за репродуктивний ріст та кущіння. А от нестача заліза 
проявляється у блідо-зеленому або жовтому забарвленні  трави. Саме тому поживні 
речовини повинні надходити шляхом внесення добрив.  
В основі гранульованого СУПЕР ДОБРИВА ДЛЯ ГАЗОНУ PRO-COMPLEX лежить  прин-
цип точного рецептурного розміщення необхідних макро- та мікроелементів.  Захисна  
оболонка органо-гранули повільно розкладається в ґрунті і гарантує пролонгованість 
живлення газону та доступність речовин в залежності від потреби рослин у певний 
період розвитку.  Дотримуйтесь норм приготування робочого розчину, зазначених ви-
робником. Перевищена концентрація може викликати опік у рослин.  

СТВОРЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

ЩІЛЮВАННЯ
В процесі машинного щілювання прорізається близько 100 канавок/м2 на відстані 8 
см один від одного, до 10 см в глибину, 10 - 15 см в довжину і 1 см в ширину. Навколо 
канавок виникають тріщини, які призводять до розпушення поверхні і насичення її 
повітрям. Але можуть виникнути і нерівності, які усуваються шляхом піскування.

ГЛИБОКЕ РОЗПУШЕННЯ
За допомогою глибокого розпушення можна усунути ущільнення ґрунту і 
водонепроникні шари в діапазоні від 6 до 15 см і навіть нижче (до 25 см!). За допомогою 
спеціальних пристроїв робляться канавки або отвори, одночасно з цим здійснюється 
розпушування навколишніх ділянок. Зроблені отвори заповнюються проникними 
будівельними матеріалами.
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ЗАХИСТ ГАЗОНУ ВІД БУР`ЯНІВ

Перш за все, бур`яни псують чудовий зовнішній вигляд газону. По-друге, вони постійно витягують з грунту вологу 
і поживні речовини, що затримує нормальний розвиток газонної трави. Це призводить до загибелі і виродження 
газонного покриття. По-третє, обробка газону від бур’янів також запобігає розвитку на ньому різних захворювань і 
шкідників. Ослаблені рослини швидко стають жертвами різних хвороб, позбутися яких непросто. 

ФОТО ХАРАКТЕРИСТИКИ РІШЕННЯ

ОДНОРІЧНІ ТА БАГАТОРІЧНІ 
ЗЛАКОВІ ТА ДВОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ

Видалення лише наземної частини шкодочинної рослин-
ності не вирішить проблему.  Адже багаторічні нашару-
вання коренів у грунті і відживших стебел роблять дер-
нину надзвичайно міцною, що ускладнює укорінення і 
проростання культурних рослин. До того ж, перекопуван-
ня участку без повного знищення коренів бур’янів тільки 
ускладнить ситуацію. Адже лопата, або інший інструмент, 
механічно розрізає корені на дрібні шматочки, з яких най-
ближчим часом виростуть нові бур’яни. Крім цього в не-
обробленій землі залишається безліч шкідників.

КУЛЬБАБА ЛІКАРСЬКА 
Боротися з кульбабою механічним способом складно че-
рез її живучість і легкість поширення насіння. Потужний 
корінь, що досягає метрової глибини, утворює прикоре-
неву розетку листя і формує квіткові бруньки, по кілька 
штук одночасно, часто не один раз за сезон.
Ранньою весною корінь вистрілює новими розетками. 
Розмножується кульбаба насінням, і кожна рослина здат-
на за літо дати до 15 тисяч насінин-парашутів.

ЛОБОДА БІЛА Одна рослина дає в сезон понад 100 тисяч насінин. 
Сходи лободи білої не тільки швидко ростуть, але і 
швидко нарощують шар рослинного воску на лист-
ках. «Пробити» цей гідрофобний шар робочий розчин 
гербіциду може тільки в фазі сім’ядолей - першої пари 
справжніх листків, поки наліт на листках лободи тонкий. 
Лободу, що переросла вразливу фазу, можна «подолати» 
лише препаратами, що розчиняють рослинний віск. 

БЕРІЗКА ПОЛЬОВА ТА ІНШІ 
ДВОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ

Практично відразу після сходу снігу берізка польова по-
чинає рости і покривати весь грунт. Тим самим він пере-
шкоджає відновленню газону. Якщо наземну частину бе-
різки можна видалити механічним способом, то коріння 
залишаються в грунті, а з ними теж потрібно боротися. 
Коріння рослини здатні досягати 2,5 – 3, а іноді, і 6 метрів 
- приблизно на таку відстань вони занурюються в глибину. 
Розмножується берізка і насінням, і кореневими відрост-
ками, що ускладнює боротьбу з нею.

ЗАХИСТ ГАЗОНУ
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ЗАХИСТ ГАЗОНУ

ДИКАМБА ФОРТЕ
ПІСЛЯСХОДОВИЙ СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД 
ДЛЯ БОРОТЬБИ З ДВОДОЛЬНИМИ (ШИРОКОЛИСТИМИ) БУР’ЯНАМИ

розчинний 
концентрат (РК)

2,4 Д дихлорфеноксиоцтова 
кислота 334 г/л
дикамба 120 г/л

Якщо встановлено автоматичний полив, його вимикають не менше ніж за 24 години до обприскування, а вмикають не 
раніше, ніж через дві години після обробки препаратом.
Обробляють по нескошеній траві. Косити газон після обробки можна не раніше, ніж за 5-7 днів.

Зверніть увагу! На злакових газонах з домішкою дводольних трав (конюшина, «мавританський» газон) застосування 
гербіциду неприпустимо!

2 сотки
(газон)

15

Культура Спектр Норми

Газони
Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни 
в тому числі коренепаросткові

15 мл на 8 л води 
2 сотки

Газони (на ранніх стадіях розвитку бур’янів): осот – у 
фазі розетки (4–6 листків); кульбаба – на початку появи 
квітконосу; берізка та інші багаторічні бур’яни – за 
висоти 5–10 см; однорічні бур’яни – у фазі 2–4 листків.

5 тижнів.

2 обробки препаратом 
(травень – на початку 
червня та серпень – на 
початку вересня)

НАПАЛМ ФОРТЕ 
СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД СУЦІЛЬНОЇ ДІЇ З ЕКСТРА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ, ЩО 
ЗНИЩУЄ ЗЛІСНІ БУР’ЯНИ ТА ДИКУ ПОРОСЛЬ.

Культура Спектр Норми

Газони, доріжки

Однорічні злакові та дводольні бур’яни 20 мл на 8 л води на 1 сотку

Багаторічні злакові та дводольні бур’яни 50 мл на 8 л води на 1 сотку

Злісні бур’яни (пирій, осот, берізка), рогоза, 
поросль дерев та кущів

100 мл на 8 л води на 1 сотку

розчинний 
концентрат (РК)

гліфосат 
(калійна сіль) 550 г/л

В таблиці вказано максимальні норми внесення при високому рівні забур’янененості. У разі невеликої кількісті 
бур’янів на ділянці  норми можуть бути мінімальні: 15 мл (однорічні) та 20-40 мл (багаторічні і злісні) на 1 сотку.

За 2 тижні до висіву насіння

2 сотки 7 соток 20 соток

3 тижні.

ТЕХНОЛОГІЯ SORB
Висока зданість повністю розчиняти жироподібні (воскові) нальоти рослини забезпечує швидке 
проникнення діючої речовини всередину рослини через кутикулу. 
SORB формула сприяє ефективному поглинанню препарату рослиною (75% менш ніж за годину) та 
максимальному переміщенню в кореневу систему (90% препарату за 3 години). 
Це особливо важливо в боротьбі з багаторічними та злісними бур’янами. Крім того, технологія Sorb 
гарантує стабільну якість дії препарату в змінних погодних умовах (перепади температури, посуха, 
надмірні дощі чи вранішні роси).
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ЗАХИСТ ГАЗОНУ ВІД ШКІДНИКІВ

У красивого зеленого покриву теж є шкідники. І хоча в нашій кліматичній зоні їх зовсім небагато, вони можуть 
завдати  шкоди покриву газону і ускладнити життя власника ділянки.

ФОТО ШКОДОЧИННІСТЬ РІШЕННЯ

МУРАХИ
Мурахи на газоні - велика проблема. Найбільше псують 
зовнішній вигляд газону горбки землі, які вони насипа-
ють при будівництві мурашників. А з часом, кожен новий 
мурашник - це майбутня лисина! Крім того, мурашки спри-
яють розселенню попелиць, що знаходяться біля газону 
квітниках, чагарниках і деревах. 

КОНЮШИНИЙ КЛІЩ Через атаки конюшиного кліща на листі з'являються світлі 
штрихи або плями, трохи пізніше лист всихає, закручуєть-
ся і покривається тріщинами.  Конюшиний кліщ, може не 
тільки атакувати газон і сад, але й легко переселятися в 
будинок. Ці крихітні  жучки мають розмір всього міліметр 
або менше, тому їм легко протиснутися через дрібні трі-
щини навколо вікон або в фундаменті, і надалі шкодити 
домашнім рослинам. 

ЗАХИСТ ГАЗОНУ
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ЗАХИСТ ГАЗОНУ

МІРАЛЬД
КОНТАКТНИЙ АКАРИЦИД 
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ УСІХ ВИДІВ РОСЛИНОЇДНИХ КЛІЩІВ. 

Культура Спектр Норми

Газон
Кліщі (конюшиний, альпійський, бурий, 
злаковий та ін.)

10 мл на 5 л води 
на 1 сотку

профілактично по вегетації, а також в 
період виявлення шкідника.

концентрат 
суспензії (КС)

фенпіроксимат 50г/л
2 СОТКИ 20 СОТОК

Діюча речовина Міральду регулюює постадійний розвиток комах: гальмує перетворення личинки в лялечку, а потім лялечки у 
дорослу форму – імаго). 
Також стимулює передчасну линьку незрілих личинок, що призводить до появи нежиттєздатних форм комах, загибелі яєць та 
дорослих форм шкідників. 

2 обробки. 4 тижні.

•  ЕФЕКТИВНИЙ проти усіх видів рослиноїдних кліщів: садові (павутинні) кліщі, бурі садові (бріобії), несправжні павутинні кліщі 
(плоскотілки), галові (брунькові) та кореневі кліщі 
•  Швидко паралізує рухомі стадії кліщів та має високу овіцидну дію (при потраплянні на яйцекладку проникає через оболонку 
яйця і личинка гине).
•  СТАБІЛЬНО ефективний за будь-яких погодних умов: висока температура, рясні опади.
•  СУМІСНИЙ з більшістю засобів захисту рослин, добривами, регуляторами росту (за вийнятком бордоської рідини та сульфату 
кальцію).

МУРАВНЕТ
КОНТАКТНИЙ ІНСЕКТИЦИД ДЛЯ БОРОТЬБИ З МУРАХАМИ. 

Культура Спектр Норми

Місця скупчення мурах Усі види мурах 30 г на 10 м2 

Спосіб застосування: розсів гранул у місцях скупчення та на шляхах пересування мурах. 3 тижні

гранульована 
принада (Г)

S-метопрен  0,75 г/кг, 
перметрин 2,5 г/кг,  
циперметрин 2,5 г/кг 
піперонілбутоксід 7,5 г/кг

ЗНИКАЮТЬ мурахи
Перметрин, що входить до складу препарату, діє, як шлунковий токсин, а при безпосередньому контакті мурах з засобом - як кон-
тактна отрута  з ефектом швидкої паралізації нервової системи. 

ЗАХИЩАЄ надовго
Циперметрин у складі препарату,  окрім високого початкового впливу на личинки та дорослих комах, довго зберігається на обро-
блених поверхнях (20-30 днів), бо є досить стійким до високих температур та ультрафіолетових променів. 

900 г

300 м2

300 г

100 м2

ШВИДКО діє
Третьою речовиною у складі є піпероніл бутоксид – синергіст інсектицидної дії синтетичних піретроїдів (піретринів). Додавання 
саме цього синергіста до піретринів збільшує швидкість настання паралічу у дорослих комах і личинок в 2-5 разів.

НЕ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ  мурахи
Ювенільний компонент препарату – S-метопрен – діє як регулятор росту незрілих мурах, пригнічує їх ріст та морфологічний 
розвиток на стадії яйця, личинки та лялечки, є антагоністом екдізону (гормону линьки), що відповідає за ріст і розвиток личинки. 
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ФОТО СИМПТОМИ РОЗВИТОК І НАСЛІДКИ РІШЕННЯ

ФУЗАРІОЗ (СНІЖНА ПЛІСНЯВА) З’являються невеликі, темно-ко-
ричневі або помаранчеві круглі 
точки, розмір і кількість яких 
швидко збільшується. Основне 
зараження відбувається осінню - 
в жовтні-листопаді, коли рослина 
йде на зимівлю.

Уражені травинки висихають,  
виникають плями відмерлої 
трави. Хворі рослини можуть 
бути мокрими і покритими 
слизом. 

ІРЖА (В ТОМУ ЧИСЛІ 
ПЛЯМИСТОСТІ ЛИСТЯ)

Основним періодом, коли хво-
роба проявляє себе, - це осінь, 
серпень, «бабине літо», коли пе-
репади між нічною і денною тем-
пературою досить великі

Окрім втрати декоративного 
вигляду газону, ця хвороба 
сильно виснажуює рослини. 
В кінцевому підсумку, якщо 
не вжити необхідних заходів, 
трава висохне і загине.

БОРОШНИСТА РОСА

Виявляється у вигляді білого на-
льоту на листках, «як ніби бризну-
ли побілкою».

Пошкоджене листя змінює за-
барвлення на жовте і корич-
неве, газон слабшає і зріджу-
ється. В результаті газон може 
загинути повністю.

ЧЕРВОНА НИТЧАСТІСТЬ

Плями часто рожевого або черво-
нуватого кольору, не мають чіткої 
межі, діаметр варіюється від 20 - 
50 мм до 350 мм.

При незначному ураженні від-
мирають тільки листя на вер-
хівках пагонів; при сильному 
ураженні може повністю зни-
щити траву.

ДОЛАРОВА ПЛЯМИСТІСТЬ 
(СКЕРОТІНІОЗ)

Починається захворювання, як 
правило, з невеликої круглої 
яскравої плями на газоні. Посту-
пово збільшується в кількості і по-
ширюється по всьому газону. 

Плями діаметром 2,5-5 см; 
колір від солом’яного до ру-
дого; листя трави з нижньої 
сторони жовтіє. На заражених 
ділянках трава на газоні вми-
рає.

ВІДЬМОВІ КІЛЬЦЯ

В залежності від типу ураження 
гриби можуть рости по колу, або 
хаотично. Також можуть утворю-
ватися кільця з омертвілої трави. 

В залежності від типу ура-
ження хвороба псує декора-
тивний вигляд газону, сильно 
ушкоджує, або взагалі знищує 
траву.

 
Допомагає метод 
аєрації та рясного 
зрошення грунту. 
Краща профілак-
тика: не слід за-
лишати скошену 
траву  на газоні.

ЗАХИСТ ГАЗОНУ ВІД ХВОРОБ

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ
Всі перераховані вище заходи допомогають попередити хвороби газону. Але газон може зіпсуватися, як від 
неправильного догляду, так і від впливу інших факторів - погодних умов, грибкових збудників, комах і птахів. Засоби 
захисту газону можна використовувати як профілактично, так і при появі ознак захворювання.

ХВОРОБИ ГАЗОНУ



ХВОРОБИ ГАЗОНУ

СТАРК
СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД 
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ ГАЗОННИХ ТРАВ ТА ОВОЧІВ, ВИНОГРАДУ, ЯГІД 

Культура Спектр Норми

Газонні трави
Фузаріоз та гельмінтоспоріозні плямистості 
листя (темно-бура, смугаста, сітчаста)

8 мл на 5 л води
 на 1 сотку

В період вегетації: перше - профілактичне, подальше - з інтер-
валом 10-14 днів. 
У вологих і теплих умовах -  скоротити інтервал між обробками 
до 7 днів.

2 обробки 2 тижні 

концентрат 
суспензії (КС)

азоксистробін 
250 г/л 20 соток1сотку

100
мл

6
мл

ЯК ЗАХИЩАЄ ПРЕПАРАТ?
Старк  є лікуючим фунгіцидом з трансламінарним ефектом (пересувається в межах листків рослини). 
На поверхні рослин речовина поглинається восковим шаром листя і плодів; в подальшому перерозподіляється на мікрорівні 
по поверхні рослини та забезпечує захист від патогенів з обох боків листової поверхні, а також «розтікається» в молоді тканини 
зростаючої листової пластинки. Старк практично не токсичніий для ссавців та фауни.

ДОДАТКОВИЙ ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ
Азоксистробін  володіє додатковим фізіологічним ефектом і здатний позитивно впливати на оброблювані рослини: 
1. підвищувати ефективність використання води на 37%
2. сприяти кращому засвоєнню азоту, азоксистробін уповільнює процес інактивації даного ферменту в темряві. Фактично, 
завдяки дії азоксистробіну, рослина отримує корисні речовини і вдень і вночі 
3. підвищувати посухостійкість, завдяки своєчасній реакції рослини (закриття продихів) в умовах посухи
4. впливати на гормональний баланс і подовжувати період вегетації. 

МОБІЛЬ
СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ ГАЗОННИХ ТРАВ, 
ПЛОДОВИХ, ВИНОГРАДУ, ЯГІДНИХ КУЛЬТУР.

Культура Спектр Норми

Газонні трави Плямистості листя 6 г на 5 л води на 1 сотку

в період вегетації 2 обробки 2 тижні.

водорозчинні 
гранули (ВГ)

ципродиніл 750 г/кг
1га1сотку

300
г

г

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
Проявляє високу активність в холодну (від +3°С) і сиру погоду (через 2 години не змивається дощем). Низькі температури під час 
обробки або в наступні дні не впливають на активність.
При підвищених температурах (вище +23°С) препарат має високу стартову активність і підвищену викорінюючу ефективність, але 
період захисної дії при цьому скорочується.  Якщо обробка проведена при появі перших ознак зараження, лікувальна дія прояв-
ляється протягом 36 годин; системно препарат захищає рослини 7-10 днів.

Діюча речовина препарату – ципродиніл – інгібує синтез метіоніну (амінокислоти, необхідної для проростання та росту спор) в 
грибній клітині, пригнічуючи ріст гриба і виділення грибом ензимів, що руйнують клітинні стінки рослин.
Після обробки частина препарату залишається у верхньому шарі тканин рослини, захищаючи культуру від проникнення спор 
збудників хвороб, інша частина швидко проникає в тканини рослини, забезпечуючи лікувальний ефект.



ВИРОЩУЙ СВОЄ. ЖИВИ КРАЩЕ.




