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DLF-TRIFOLIUM SEEDS & SCIENCE
DLF-TRIFOLIUM старателно насочва вниманието си както върху изискванията
на клиентите, така и върху пазарните тенденции по отношение на детелината
и тревните семена. Като предлага едни от най-богатите в света програми за
изследване и отглеждане на чимове и фураж, DLF-TRIFOLIUM непрестанно работи
за подобряване качеството и надеждността на всички сортове. За да удовлетворят
пазарните очаквания, тези сортове се проверяват чрез изследователска мрежа за
адаптация към различни условия на климата и околната среда.
DLF-TRIFOLIUM е най-големият производител и разпространител на тревни
семена в света. Чрез филиали в Дания, Швеция, Холандия, Белгия, Обединеното
кралство, САЩ, Франция, Германия, Чехия, Русия, Китай и Нова Зеландия широката
дистрибуторска и клиентска мрежа обслужва пазарите по целия свят.
TURFLINE – подобрява вашата морава
Иновативните тревни смеси на Turfline са грижливо създадени, за да установят
високи стандарти на качество и външен вид на моравите. Богатият ни асортимент
от тревни смеси предлага фини балансирани композиции с висококачествени
чимови треви за получаване на бавнорастяща, гъста и красива морава.
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Опаковки
Смесите Turfline се продават в удобни кутии по 1 кг и чували по
7,5 кг (Wild Meadow в кутии по 0,5 и 1 кг). Кутиите и чувалите
са с атрактивен и колоритен дизайн. Текстът на кутиите е на 7

различни езика, а този на чувалите – на 9.
За специални доставки са налични стандартни чували по 20 кг.

Асортимент на сместа Turfline
Ornamental
Качествената смес се състои от видове с фини листа, които ви осигуряват отличен килим от компактна и
бавнорастяща трева. Сместа расте добре и на слънце, и на сянка. Израстването на ризоми осигурява добро
възстановяване след изхабяване или повреждане.
Студени и умерени райони
Сеитбена норма: около 3 кг/100 кв. м

Горещи и сухи райони
Сеитбена норма: около 3 кг/100 кв. м

10% Червена власатка (Festuca rubra commutata)
45% Червена власатка (Festuca rubra rubra)
15%	Ливадна метлица (Poa pratensis)
5%	Твърда власатка (Festuca ovina duriuscula)
25%	Многогодишен райграс (Lolium perenne)

10%	Многогодишен райграс (Lolium perenne)
50%	Тръстиковидна власатка (Festuca arundinacea)
30% Червена власатка (Festuca rubra rubra)
10%	Ливадна метлица (Poa pratensis)

Налични в кутии по 1 кг, чували по 7,5 кг и стандартни чували по 20 кг.

Sport
Тази качествена смес се състои от устойчиви на изхабяване видове с фини листа, осигуряващи ви отличен
килим от здрава трева. Сместа расте добре и на слънце, и на сянка. Израстването на ризоми осигурява
възстановяване след изхабяване.
Студени и умерени райони
Сеитбена норма: около 3,5 кг/100 кв. м

Горещи и сухи райони
Сеитбена норма: около 3,5 кг/100 кв. м

30% Червена власатка (Festuca rubra commutata)
40%	Ливадна метлица (Poa pratensis)
25%	Многогодишен райграс (Lolium perenne)
5%	Твърда власатка (Festuca ovina duriuscula)

65%	Тръстиковидна власатка (Festuca arundinacea)
20%	Ливадна метлица (Poa pratensis)
15%	Многогодишен райграс (Lolium perenne)

Налични в кутии по 1 кг, чували по 7,5 кг и стандартни чували по 20 кг.

Shadow
Тази качествена смес се състои от видове с много фини листа, осигуряващи ви отличен килим от гъста, сенкоустойчива трева. Сместа расте особено добре на сенчести места в домашни градини и паркове. Сместа
изисква нисък разход на вода и обогатители, затова не вреди на околната среда.
Студени и умерени райони
Сеитбена норма: около 3 кг/100 кв. м

Горещи и сухи райони
Сеитбена норма: около 3 кг/100 кв. м

40% Червена власатка (Festuca rubra rubra)
25% Червена власатка (Festuca rubra trichophylla)
10%	Твърда власатка (Festuca ovina duriuscula)
5% Обикновена метлица (Poa trivialis)
20%	Многогодишен райграс (Lolium perenne)

10%	Многогодишен райграс (Lolium perenne)
50%	Тръстиковидна власатка (Festuca arundinacea)
20% Червена власатка (Festuca rubra rubra)
20%	Ливадна метлица (Poa pratensis)

Налични в кутии по 1 кг, чували по 7,5 кг и стандартни чували по 20 кг.

5

Turfline
Grass Fix
С уникалната iSeed® всяко отделно семе е покрито с необходимите обогатители и минерали. Това позволява бързо и енергично развитие, което спестява разходи поради ефикасната употреба на хранителни вещества, тъй като обогатителите са на точното място, т. е. не са необходими допълнителни азотни съединения.
Семената са по-тежки от обикновено, което осигурява оптимален контакт с почвата и по-лесна сеитба.
Студени и умерени райони
Сеитбена норма: около 3 кг/100 кв. м
60%	Многогодишен райграс (Lolium perenne)
20% Червена власатка (Festuca rubra rubra)
20%	Ливадна метлица (Poa pratensis)
Налични в кутии по 1 кг, чували по 7,5 кг и стандартни чували по 20 кг.
*iSeed® е регистрирана търговска марка на Kemira GrowHow Oyj.
Технологията iSeed е патентована от Kemira GrowHow Oyj, Финландия.

Eco Lawn
Тази уникална смес представлява екологично решение за красива зелена морава чрез използване на
по-малко азотни обогатители. Може да бъде използвана както за домашни градини, така и за паркове и
детски площадки. Най-подходящото време за засаждане е ранната пролет или късното лято.
Със своите фини листа Microclover представлява перфектна комбинация от детелина и трева и осигурява
привлекателен зелен вид и чувство за трайност от пролетта до есента.
Студени и континентални райони
Сеитбена норма: около 3 кг/100 кв. м
30%	Многогодишен райграс (Lolium perenne)
10%	Ливадна метлица (Poa pratensis)
15% Червена власатка (Festuca rubra trichophylla)
40% Червена власатка (Festuca rubra rubra)
5%	Бяла детелина (Trifolium repens)
Налични в кутии по 1 кг, чували по 7,5 кг и стандартни чували по 20 кг.

Sunshine
Комбинацията от изключително устойчиви на суша и горещина видове и такива с фини листа и бързо
развитие представлява най-добрата универсална смес за горещи и сухи райони. Израстването на ризоми
осигурява възстановяване след сухи периоди.
Универсална смес както за горещи и сухи, така и за студени и умерени райони.
Сеитбена норма: около 3 кг/100 кв. м
25%	Многогодишен райграс (Lolium perenne)
40%	Тръстиковидна власатка (Festuca arundinacea)
20% Червена власатка (Festuca rubra rubra)
15%	Ливадна метлица (Poa pratensis)
Налични в кутии по 1 кг, чували по 7,5 кг и стандартни чували по 20 кг.

Wild Me adow
Сместа се състои от приблизително 20 вида едно- и многогодишни диви цветя, различни по цвят и растеж,
и смес от бавнорастящи придружаващи треви. При правилно отглеждане и поддръжка тази смес ще ви
осигури дива поляна с подчертано декоративен вид. Най-подходящото време за сеитба е късното лято или
ранната есен.
Сеитбена норма: около 1 кг/100 кв. м
Налична в кутии по 0,5 и 1 кг и стандартни чували по 20 кг.
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Видове, използвани в сместа Turfline
ЗА СТУДЕНИ И УМЕРЕНИ РАЙОНИ
Червената власатка (Festuca rubra) е гъста, сухо-, студо- и
сенкоустойчива трева с много фини листа. Използва се като
основна съставка на смеси за градини и сенчести терени.
Гладкостеблената ливадна метлица (Poa pratensis) е
най-устойчива на изхабяване и едновременно с това е
изключително студоустойчива. Това я прави много важна
съставка на смеси за спорт и интензивно използване.
Многогодишният райграс (Lolium perenne) има както висока
устойчивост на изхабяване, така и бързо развитие. Той се
добавя към смесите, за да осигури бързо затревяване на
терена.
Твърдата власатка (Festuca ovina duriuscula) притежава
удивителна сухоустойчивост и се добавя към смеси за
крайпътни тревни ивици. Нейната устойчивост към суша е
комбинирана със студоустойчивост и фини листа.

ЗА ГОРЕЩИ И СУХИ РАЙОНИ
Тръстиковидната власатка (Festuca arundinacea) е идеална
трева за горещи и сухи райони. Тя има много дълбока коренова
система, която й осигурява добро снабдяване с вода и
охлаждане. Устойчивостта на изхабяване е много висока, а
сенкоустойчивостта е добра. Това я прави основна съставка в
смеси за горещи и сухи условия.
Гладкостеблената ливадна метлица (Poa pratensis) има добра
топлоустойчивост. След много горещ период гладкостеблената
ливадна метлица може да се възстановява бързо посредством
подземните си ризоми.
Многогодишният райграс (Lolium perenne) се използва като
„катализатор” на сместа за бързо развитие и затревяване.
Червената власатка (Festuca rubra) е гъста, сухо-, студо- и
сенкоустойчива трева с много фини листа. Използва се като
основна съставка на смеси за градини и сенчести терени.

Избор на правилната смес
СМЕС

ЛУКСОЗНА ОБИКНОВЕНА ДЕТСКА
МОРАВА
МОРАВА
ПЛОЩАДКА

СПОРТЕН
ТЕРЕН

Ornamental
Sport
Shadow
Grass Fix
Eco Lawn
Sunshine
Wild Meadow
= превъзходна смес;

= много добра смес;

= добра смес;

= може да бъде използвана

ХИПОДРУМ

ПАРК

КРАЙПЪТНА
ИВИЦА/
СКАТ

ЦВЕТНА
ЛИВАДА
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Комуникация и материали на мястото на продажбата
Плакати и банери с изображения
Банерът Turfline е част от имиджа за качество, присъщ на
Turfline и DLF-TRIFOLIUM. Банерът е изработен от картон с
щампи от двете страни, подобрява видимостта на продукта
и оползотворява складовото пространство. Размерите му са
34 x 99 см.
Плакатът на специалния продукт Grass Fix показва колко
лесна е поддръжката на добре изглеждаща морава. Неговите
размери са 60 x 80 см.

Размерите на плакатите с изображения са 60 x 100 см, а тези
на голф плаката – 70 x 100 см.
За магазините
Воблер с текст „Висококачествени тревни семена” и брошура
на Turfline привличат вниманието към продуктите и предоставят
информация на клиентите. В брошурата клиентите ще намерят
информация за развитието и таблица, която да им помогне
да изберат най-подходящата смес от селекцията на Turfline.
Брошурата се предлага на 8 различни езика.

Двата плаката с изображения и голф плакатът подкрепят
DLF-TRIFOLIUM като превъзходна марка за тревни семена.
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За нас е удоволствие да ви представим
изключително гъвкавата марка TURFLINE с тревни
сортове и Microclover от уникалното портфолио на
DLF Genetics. Висококачествени тревни семена и
иновационни решения, осигуряващи ви най-доброто
тревно покритие с отлични характеристики за всяка
цел – иновация за вашата градина.
TURFLINE се превърна в една от най-големите
марки на потребителския пазар в Европа. Силното
развитие на марката се основава на използваните
надеждни сортове с винаги отлични качества, както
и на произтичащото от това признание.

www.simpatico.dk
BG

Разпространява се от:

Всички снимки в тази брошура са с авторско право ® на DLF-TRIFOLIUM A/S. За използване на снимките, моля, свържете се с DLF-TRIFOLIUM A/S.

Отлични
характеристики
над и
под земята

DLF-TRIFOLIUM • Ny Oestergade 9 • DK 4000 Roskilde • Tel. +45 46 33 03 00 • Fax +45 46 32 08 30 • www.dlf.com • dlf@dlf.com

