
8 e-mail: info@agrohoum.gr             www.agrohoum.grΠοιότητα & Εξυπηρέτηση 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΛΑ / 
ΣΤΡ.

ΣΥΣ/
ΣΙΑ  

Festuca arundinacea BARNOBLE

Νέα ποικιλία , εγγραφή στον κοινοτικό κατάλογο μόλις το 2013 .Μεσόφυλλη σκούρου πράσινου
χρώματος ποικιλία επιλεγμένη για τις ξηροθερμικές μεσογειακές συνθήκες .
Δημιουργήθηκε μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα της Barenbrug και χαρακτηρίζεται από :
1) Μειωμένες υδατικές ανάγκες
2) Μειωμένες απαιτήσεις σε λίπασμα
3) Μειωμένες εφαρμογές φυτοπροστασίας
4) Μειωμένα κουρέματα

40-50 15 KG

Festuca arundinacea BARVADO
Μεσόφυλλη, σκούρου πράσινου χρώματος, υψηλής ποιότητας Festuca arundinacea.
Δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και κατέλαβε τις πρώτες θέσεις στα πειραματικά NTEP. Επιλέχθηκε για
την υψηλή της αντοχή στην ριζοκτόνια, την χαμηλή της ανάπτυξη και την αντοχή στην χρήση.

40-50 15 KG

Festuca arundinacea BARLEROY

Λεπτόφυλλη, ανοικτού χρώματος ποικιλία υψηλής αισθητικής. Πολύ καλή προσαρμογή στις χειμε-
ρινές συνθήκες και χαρακτηριστική αντοχή στη σκιά. Μεγάλη αντοχή σε ριζοκτόνια και leaf spot.
Ταχύτατο φύτρωμα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του είδους τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές
θερμοκρασίες. Είναι ιδανική για ανάμιξη με αγριάδα για σπορές σε παραθαλάσια μέρη .Προσαρ-
μόζεται καλά σε χώρους με υψηλή εγκατάσταση του ζιζανίου Poa annua.

40-50 15 KG

Lolium perenne BARLENIUM Σκουρόχρωμη ποικιλία γρήγορης εγκατάστασης και υψηλής αναβλαστικής ικανότητας. Από τις κα-
ταλληλότερες για μίγματα γηπέδων, μεγάλης αντοχής στη χρήση. Υψηλή αντοχή στην αλατότητα !! 50-60 15 KG

CYNODON DACTYLON ΑΓΡΙΑΔΑ 50% COATED 15 15 KG

CYNODON  DACTYLON  PANAMA Bargusto(cd4), σκουρόχρωμη ποικιλία, πιό λεπτά φύλλα από την κοινή, μικρά μεσογονάτια 
διαστήματα 10 15 KG

DICHONDRA REΡENS 33% Καλλωπιστικό τριφύλλι, δεν χρειάζεται κούρεμα 10-15
10 KG
1 KG

ΚΙΚΟΥΓΙΟΥ Θερμόφυλλο είδος πολύ επιθετικό (χονδρόφυλλη αγριάδα). 8 500 GR

ΜΙΓΜΑ SOS SPORT
50% L.perenne 
50% L.m.w

Το κορυφαίο μίγμα παγκοσμίως  για χειμερινές επισπορές γηπέδων. Ταχύτατη εγκατάσταση σε 
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. ( 6 C ). Χρησιμοποιείται γενικά για επισπορές γηπέδων και ειδι-
κότερα για επισπορά θερμόφιλων ειδών   ( bermudagrass, paspalum vaginatum ) .Η γρήγορη εγκα-
τάστασή του απαιτεί μόλις 15 ημέρες αποχή από τη χρήση του γηπέδου γεγονός που το καθιστά 
μοναδικό για γήπεδα υψηλής χρήσης ( προπονητικά κέντρα, δημοτικά γήπεδα )

30-40 15 KG

ΜΙΓΜΑ SPORT
40% F.ar. BARVADO
40% F.ar. BARNOBLE
10% P.p.. BARIMPALA
10% L.p. VERDI

Το πλέον κατάλληλο μίγμα για τα ελληνικά γήπεδα και γενικά για χώρους αθλοπαιδιών μεγάλης 
αντοχής στη καταπόνηση .Ανταγωνιστικό έναντι των ζιζανίων κατά την εγκατάσταση, ιδανικό για 
ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές σπορές. Ανθεκτικές ποικιλίες σε ασθένειες και στις ξηροθερμικές 
συνθήκες . Μεγάλη αντοχη στο χαμηλό κούρεμα.Υψηλή αναβλαστική ικανότητα.

40-50 15 KG

ΜΙΓΜΑ SPRING
45% F.ar. BARVADO
40% F.ar. BARNOBLE
5% P.p. BARIMPALA
5% P.p. BARON
5% P.p. BARDUKE

Ιδανική αναλογία ειδών και ποικιλιών για ένα χλοοτάπητα πυκνό με βαθύ ριζικό σύστημα αντοχή 
στη ζέστη και τις ασθένειες και πολύ καλή καλυπτικότητα. Επιλεγμένες ποικιλίες με αντοχή στο 
χαμηλό κούρεμα. 
Προτείνεται και έχει δώσει άριστα αποτελέσματα σε σπορές γηπέδων όπου δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα υψηλής συντήρησης. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή στη χρήση, πολύ καλή αναβλά-
στηση και μεγάλη αντοχή στην ξηρασία."

40-50 15 KG

ΜΙΓΜΑ Νο 21
60% F.ar. BARNOBLE
10% L.p.  VERDI
30% F.r.r. BARUSTIC

Μίγμα γενικής χρήσης , σχετικά  γρήγορης εγκατάστασης. Χαμηλών απαιτήσεων .Ανθεκτικό στο 
πάτημα και τη χρήση.    Κατάλληλο και για σκιερά μέρη. 40-50 15 KG

ΜΙΓΜΑ Νο 21 SUPER SPECIAL
60% F.ar.   BARNOBLE
 5%  P.p.    BARDUKE
 5%  P.p.    BARIMPALA
20% F.o.d.  HARDTOP
10% L.p.    VERDI

Μίγμα για κήπους , πάρκα και κάτω από ορισμένες συνθήκες και για πρανή  . Τάπητας που διατηρεί-
ται όμορφος με σχετικά χαμηλή συντήρηση , λεπτόφυλλης εμφάνισης . Χρησιμοποιείται συνήθως 
για καλλωπιστικούς σκοπούς και δημιουργεί χλοοτάπητα υψηλής αισθητικής.

40 15 KG

ΜΙΓΜΑ WEMBLEY
60% F.ar. BARLNOBLE
30% F.r.r. BARUSTIC     
10% L.p.  VERDI
10% P.p.  BARDUKE      

Κλασσικό μίγμα γηπέδων και χώρων αθλοπαιδιών . Μίγμα χαμηλής συντήρησης, ανθεκτικό στη 
χρήση, κατάλληλο ειδικά για τις πιο δροσερές περιοχές της χώρας μας όπου διατηρεί καλό χρω-
ματισμό το χειμώνα .

40 15 KG

ΜΙΓΜΑ GOLDPACK
40% F.ar. BARLEXAS II
30% F.ar. BARNOBLE
30% F.ar. BARVADO

Συνδιασμός  3 άριστων ποικιλών Festuca arundinacea . Για δύσκολες πραγματικά συνθήκες. Εξαι-
ρετικές αντοχές σε Fusarium, Rhizoctonia, στις υψηλές θερμοκρασίες και στην υγρασία. Εξαιρετική  
αντοχή στη ξηρασία. Αντέχει το χαμηλό κούρεμα και κρατάει το χρώμα του το χειμώνα. Ιδανικό 
μίγμα για παραγωγή έτοιμου χλοοτάπητα. Σπορά όλες τις εποχές του χρόνου.

40-50 15 KG

TURF STAR
40% L.p. BARLENIUM
40% L.p. VERDI
20% L.p. BLAZER 4

Μίγμα 3 κορυφαίων ποικιλιών  σκούρου χρώματος Lolium perenne . Κατάλληλο για χρήση σε υψη-
λής συντήρησης ποδοσφαιρικά γήπεδα σε συνδιασμό με Poa pratensis. Καταπληκτικό για επισπο-
ρές ψυχρόφιλων ειδών αλλα και για χειμερινή επισπορά αγριάδας.  Νο 1  στις Η.Π.Α. , χρησιμοποιεί-
ται ευρύτατα από επαγγελματίες συντηρητές ποδοσφαιρικών γηπέδων.

50-60 15 KG




