Grönområde & Trädgård
För en grönare tillväxt

2021

Välkommen till
Grönområde & Trädgård 2021
Ny layout, nya produkter och nytt hopp
om en ljus framtid.
Vi presenterar i år en fräsch och uppdaterad katalog med ny layout och nya förpackningar som successivt kommer ut
på marknaden under året.

Nya förpackningar
Nedan ser ni några av våra nya förpackningar som släpps under året.
Lite speciellt att förpackningarna som både
i sig självt består av råvara från träd och
gräs även innehåller våra gräsfrön.

Vi introducerar två nya gräsfröblandningar inför årets säsong 2021.
PARAD, för den kräsne och kvalitetsmedvetne gräsälskaren som vill ha en perfekt
gräsmatta. PARAD passar i en miljö där
skötsel och perfektion sätts i första rummet. Innehåller givetvis både rödsvingel
och ängsgröe som alltid bildar bas i våra
gräsmatteblandningar.

Skånefrö jobbar intensivt för en hållbar
framtid och ser det som självklart att
leverera så klimatpositiva produkter, som
möjligt, till den svenska marknaden.
Allt detta i kombination med vårt dagliga
och ständiga mål att överlämna stafettpinnen till kommande generationer med rent
samvete.

NORRLAND, är blandningen för boende i
Sveriges övre halva. Det är en robust och
vinterhärdig gräsfröblandning som håller
många år och motsvarar den här landsändans krav på en blandning.

40 m 2

Passar till robotklippning

Lycka till med
försäljningen 2021!
Claes-Göran Henriksson
Försäljningschef

40 m 2

Passar till robotklippning

Parad

Norrland

Exklusiv

Snabb etablering

Gräsmattefrö 1 kg

Gräsmattefrö 1 kg

Bäst på allt som gror!

Bäst på allt som gror!
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Försäljning . Tips . Rådgivning

Per Andersson

Jörgen Nilsson

Golf, detaljister
Södra/Östra Sverige

Fotboll, anläggare
Rikstäckande

0414-41 25 22
0705-16 14 33

0414-41 25 21
0705-16 14 09

per.andersson@
skanefro.se

jorgen.nilsson@
skanefro.se

Malin Persson

Anette Andersson
Pålsson

Roger Axelsson

Lars Appelblad

Detaljister, trädgård Detaljister, trädgård Golf
Södra/Västra Sverige Mellan/Norra Sverige Norra Sverige

Support/
Adm.grönytor
E-handel/hemsida
0414-41 25 23
0722-46 42 00
gras@ skanefro

0414-41 25 28
0730-65 35 55

0414-40 17 63
0764 92 98 11

0705-43 15 81

malin.persson@
skanefro.se

roger.axelsson@
skanefro.se

lars.appelblad@
skanefro.se

www.skanefro.se tel. grönyta: 0414-41 25 20 mail: gras@skanefro.se e-handel
Skånefrö AB
272 93 TOMMARP

Ansvarig utgivare:

Claes-Göran Henriksson
Försäljningschef
0414-41 25 02 & 0706-82 25 02
cgh@skanefro.se
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Trädgård & Grönområden
Österlen Villa

R

Ängsgröe
10%

Robust
Snabb etablering
Slitstark
Bra vid hjälpsådd

Eng.rajgräs

20%

45%

20%

Rödsvingel
långa utlöpare

Rödsvingel
tättuvad

5%

Rödsvingel
korta utlöpare

För dig som vill ha en slitstark gräsmatta med snabb etablering är Österlen Villa den rätta gräsblandningen. Du får en robust, vacker och grön gräsmatta med mycket god slitstyrka för alla
ändamål och underlag. Fungerar även bra till hjälpsådd. Går utmärkt att använda robotgräsklippare. Passar också till parkytor, lek- & campingplatser just för sina utmärkta egenskaper.
Sådd	     2,5-3 kg/100 m2. 1 kg räcker till ca 40 m2
Förpackning / Artikelnr
0,5 kg 20 st/kartong 631101 5 kg styck
631105
1 kg 10 st/kartong 631106 5 kg 20 st hap cont 631108
1 kg 95 st hap cont 631107
Mix 50 st x 1 kg + 10 st x 5 kg hap cont 631109

20 kg 480 kg/pall 631100

ai15808942345_RR BiT aug 2015 CMYK.pdf 1 2020-02-05 10:17:14

Siesta

Fårsvingel
15%

Rödsvingel
långa utlöpare

Låga näringskrav
Långsamtväxande
Torktålig

45%

20%
20%

Rödsvingel
tättuvad

Rödsvingel korta utlöpare

För dig som vill ha en vacker gräsmatta med mycket låga näringskrav och låg höjdtillväxt (växer
långsammare än t.ex. Österlen Villa). Klarar torra och skuggiga lägen. Siesta får som oklippt
gräsmatta ett naturliknande utseende och passar utmärkt att kombinera med vår blomsterängsblandning. Går utmärkt att använda robotgräsklippare. Passar även till extensiva ytor,
lek- & campingplatser just för sina utmärkta egenskaper.
Sådd

2,5-3 kg/100 m2. 1 kg räcker till ca 40 m2

Förpackning / Artikelnr
1 kg 10 st/kartong 631306 5 kg styck
631305
1 kg 95 st hap cont 631307 5 kg 20 st hap cont 631308
Mix 50 st x 1kg + 10 st x 5 kg hap cont 631309

Nyhet!

Parad

Exklusiv
Robotklippning
Bästa sorterna

Ängsgröe
Rödsvingel
långa utlöpare

20 kg 480 kg/pall 631300

20%
40%
20%

Rödsvingel
tättuvad

20%

Rödsvingel korta utlöpare
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Villa Lyx

Ängsgröe

Tät & Exklusiv
Färre klippningar
Vinterhärdig

30%

30%

Rödsvingel
tättuvad

40%

Rödsvingel
20 % korta utlöpare, 20 % långa utlöpare

För dig som vill ha en exklusiv, vackert grön och tät gräsmatta. En exklusiv blandning med
sortegenskaper som kräver färre klippningar, har utmärkt läkningsförmåga samt mycket god
vinterhärdighet. Tål låga klipphöjder. Går utmärkt att använda robotgräsklippare.
Sådd 	

2-2,5 kg/100 m2. 1 kg räcker till ca 50 m2

Artikelnr / förpackning
1 kg 10 st/kartong 631206
5 kg styck
631205
1 kg 95 st hap cont 631207
5 kg 20 st hap cont 631208
Mix 50 st x 1kg + 10 st x 5 kg hap cont 631209

20 kg 480 kg/pall 631200

Shadow
Skuggtålig
Torktålig
Låga näringskrav

Fårsvingel

50%

50%

Kärrgröe

En blandning för gräsmattor med extra skuggiga partier med mycket träd eller häckar i angränsning till gräsmattan. Du får en vinterhärdig matta med vacker grön färg, snabb etablering, låga
näringskrav och dessutom torktålig. Passar både gräsmattor och parkanläggningar.
Tål robotgräsklippare.
Sådd

2,5-3 kg/100 m2. 1 kg räcker till ca 40 m2

Artikelnr / förpackning
1 kg 10 st/kartong 631706

20 kg 480 kg/pall

Reparera

631700

Ängsgröe
15%

Reparerande
Snabb etablering
Snabbväxande

Eng.rajgräs

Rödsvingel
tättuvad
Rödsvingel
10%
korta utlöpare
15%
10%

50%

Rödsvingel
långa utlöpare

Gräsfrö för snabb reparation av skadade fläckar i gräsmattan. Ger även slitstyrka. Bästa tiden
för sådd är vår och höst. Vid sommarsådd var extra noga med bevattning. Passar till alla ytor
och tål robotgräsklippare.
Sådd 	

100 gr räcker till ca 4-5 m2

Artikelnr / förpackning
100 gr 30 st/kartong 634103

Nyhet!

Norrland

1 kg

10 st/kartong

634106

Eng.rajgräs
tetraploida

Vinterhärdig
Mycket tidig vårstart
Snabb etablering
Slittålig

20%

Ängsgröe

Rödsvingel
tättuvad
15%

10%
55%
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Park

Ängsgröe

Gräsfröblandning som uppfyller krav på låga
skötselkostnader, hög skottäthet och låg höjdtillväxt. Mycket bra härdighet och läkningsegenskap. Passar till park och grönområden
samt kyrkogårdar. Kan även användas till tee,
fairway och villagräsmattor.
Sådd

20%
40%

Rödsvingel
långa
utlöpare

20%

Rödsvingel
tättuvad

20%

Rödsvingel
korta utlöpare

2-2,5 kg/100 m2

Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
632500

Repro

Rödsvingel tättuvad

Reparerar kraftig förslitning av gräsytor snabbt.
Återger slitagestyrkan på gräsytan. Används för
hjälpsådd och renovering på alla ytor.

10%

Eng.
rajgräs

15%
50%

Rödsvingel
korta utlöpare

10%

Rödsvingel
långa
utlöpare

15%

Sådd 2,5-3 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
634100

Ängsgröe

SKF

Rödsvingel
tättuvad

Eng.rajgräs

Gräsfröblandning för renoveringssådd på alla
typer av ytor med skador. Återställer ytorna
snabbt.
Sådd 2,5-3 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
631551

15%

20%

Ängsgröe 10%
55%

Rödsvingel
långa utlöpare

Vägslänt

Fårsvingel

Blandning för extensiva ytor och ytor med
magra förhållanden. Extra värdefull i kampen
mot jorderosion. Används i första hand till
extensiva ytor och vägslänter men kan även
användas till lek- & campingplatser.

15%

Rödsvingel 20%
långa
20%
utlöpare

45%

Rödsvingel
korta utlöpare

Sådd 2,5-3 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
631500
6

Rödsvingel
tättuvad

i samarbete med

Fotboll
US 100
Innehåller både tetraploida sorter och sorter
med utlöpare som vänder upp och ner på gamla
sanningar. Blandningen bildar en snabbväxande
och extremt slitagetålig grönyta för den som vill vara
i absoluta toppskiktet när det gäller fotbollsarenor.
Används till alla typer av bollytor samt till nysådd
men kan även användas till tee på golfbanan.

50%

50%

Eng.rajgräs
med utlöpare

Sådd 2-2,5 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
632410

US 46

Eng.rajgräs
tetraploida

Eng.rajgräs
tetraploida

Innehåller eng.rajgräs tetraploida sorter och sorter
med utlöpare. Dessutom förstärkt med ängsgröe.
Ger en extremt slitagetolerant matta och ett unikt
rotsystem. Har en mycket tidig vårstart. Används till
alla typer av bollytor samt till hjälpsådd och nysådd.
Kan även användas till tee på golfbanan.
Sådd 2-2,5 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
632409

Ängsgröe

30%

40%

30%
Eng.rajgräs
med utlöpare

100 Ängsgröe
Gräsfröblandning med de absolut högsta slitageegenskaperna. En lågväxande blandning som tål
låga klipphöjder, vilket minskar antalet klippningar.
Används till alla typer av bollytor samt för hjälpsådd
och nysådd. Kan även användas till tee på golfbanan.
Sådd 2-2,5 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
632101

100%

Ängsgröe

OBS! För samtliga blandningar gäller reservation av sammansättning beroende på frötillgång.
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i samarbete med

Euro 100
Blandning med hög slitagestyrka och
snabb etablering. Består av noga utvalda
sorters eng.rajgräs för att ge bästa resultat.
Används till alla typer av bollytor samt för
hjälpsådd och renovering. Kan även användas till lek- & campingplatser.
Sådd 2-2,5 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
632400

100%
Eng.rajgräs

Euroboll
Blandning med mycket snabb etablering
och inslag av ängsgröe som ger en långsiktig förstärkning av gräsytan. Används till
alla typer av bollytor samt för hjälpsådd
och renovering. Kan även användas till lek& campingplatser.
Sådd 2-2,5 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
632200

Ängsgröe

20%
60%

20%

Eng.
rajgräs
Tetraploida

Eng.rajgräs

Eurosport
Specialkomponerad gräsfröblandning som
ger en tät gräsyta. Används till alla typer av
bollytor som utsätts för mycket slitage samt
för hjälpsådd och renovering. Kan även
användas till lek- & campingplatser.

20%

80%

Sådd 2-2,5 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
5 kg
säck
632305
20 kg säck
632300

Ängsgröe

OBS! För samtliga blandningar gäller reservation av sammansättning beroende på frötillgång.
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Rödsvingel
korta utlöpare

Golf
100 Svingel

Rödsvingel
korta utlöpare

Gräsfröblandning till green och fairwayytor
med hög skottäthet och låg höjdtillväxt.
Egenskaper som ger en tät gräsyta och färre
klippningar. Har också mycket bra vinterhärdighet och bra sjukdomsresistens. Används till
green och fairway.

40%

60%

Rödsvingel
tättuvad

Sådd 2,5-3,5 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
634601

CLP
Blandning med mycket god vinterhärdighet.
Innehåller bl a sorten Flagstick som är resistent mot
svampsjukdomen Dollarspot. Används till green.
100%

Sådd 0,8-1 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
5 kg
säck
634600

Krypven

DCC
Blandning speciellt för green som innehåller de
senaste topprankade krypvensorterna.
Används till green.
Sådd 0,8-1 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
5 kg
säck
634602

Fairway

100%

Krypven

Ängsgröe

Gräsfröblandning som ger en tät och
fin yta som tål att klippas lågt. Har låga
krav på vatten och näring.
Används till fairway.
Sådd 2-2,5 kg/100 m2.
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
633100

20%
40%

Rödsvingel
långa utlöpare

20%
20%

Rödsvingel
korta utlöpare

OBS! För samtliga blandningar gäller reservation av sammansättning beroende på frötillgång.

9

Rödsvingel
tättuvad

FW 30

Rödsvingel
tättuvad
30%

Ängsgröe
30%

Gräsfröblandningen som ger den absolut finaste
fairwayytan. Tål låg klipphöjd och har mycket bra
läkningsegenskaper. Används till fairway.

40%

Sådd 2-2,5 kg/100 m
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
631200
2

Rödsvingel
20 % korta utlöpare
20 % långa utlöpare

Green
Gräsfröblandning med utmärkta egenskaper
i kombination med lågt vatten- och näringsbehov. Ger en lång spelsäsong med ett bra
skötselprogram och har god sjukdomsresistens. Används till green men kan också
användas till tee.
Sådd

Rödven
10%

Rödsvingel
korta
utlöpare

50%

40%

Rödsvingel
tättuvad

2,5-3,5 kg/100 m2

Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
633200

NG 50/50
Gräsfröblandning speciellt anpassad till norra Sverige.
Innehåller kärr- och vitgröe som tillsammans skapar
en snabb etablering och tidig vårstart. Används till
green men kan också användas till tee.
Sådd
2-4 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
5 kg
säck
633202

Norrland

50%

50%

Vitgröe

Kärrgröe

Eng.rajgräs

20%
Gräsfröblandning som tål tuffa klimatförändringar.
Har bra egenskaper som snabb etablering, hög
Ängsgröe 10%
slitagetolerans, hög skottäthet och bra vinterhärdighet. Används till fairway.

Sådd 2-3 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
633250

Norrland Tee
Gräsfröblandning som klarar tuffa klimatförändringar.
Blandningen ger en mycket tät matta med hög
slitagetolerans och läkningsförmåga.
Ängsgröe
Används till tee.
Sådd 2-3 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
633360

Rödsvingel
tättuvad
15%

55%

Rödsvingel
långa utlöpare

Kärrgröe

Rödsvingel
långa utlöpare

10% 10%
10%
30%
40%

Eng.rajgräs

Rödsvingel
korta
utlöpare

Ruff

Fårsvingel

Blandningen som väver ihop och ger en
bra marktäckning. Klarar långvariga perioder
med torka. Används till ruff.
Sådd

1,5-2,5 kg/100 m2

Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
633300

Rödsvingel
långa
utlöpare

45%

20%

Rödsvingel
tättuvad

20%

Rödsvingel
korta utlöpare

Tee 64
Gräsfröblandning med starka, lågväxande
och täta sorter som gör mattan slitstark och
snabbetablerad. Används till tee, hjälpsådd
och renovering. Kan även användas till bollytor,
lek- & campingplatser.
Sådd

15%

2-3 kg/100 m2.

Eng. rajgräs
30%
60%
10%

Eng. rajgräs
Tetraploida

Ängsgröe

Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
633350

Tee RER

Rödsvingel
tättuvad

Gräsfröblandning som innehåller eng.rajgräs
med utlöpare och tetraploida sorter som ger
en förstärkt gräsyta tillsammans med rödsvingel.
Är snabbetablerad och slitstark. Används till
tee och hjälpsådd.

Eng.
rajgräs

30%

40%
20%

10%

Eng.rajgräs
med utlöpare

Sådd 2-3 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
633351

Tee 253
Blandning med starka, lågväxande och täta
sorter. Ger en snabbetablerad och slitstark
gräsyta. Används till tee, nysådd och hjälpsådd men kan även användas till bollytor.

Eng.rajgräs
Rödsvingel
med utlöpare tättuvad
10% 20%
Eng.
20%
rajgräs

Sådd 2-3 kg/100 m2
Förpackning / Artikelnr
20 kg säck
633355

50%

Ängsgröe

OBS! För samtliga blandningar gäller reservation av sammansättning beroende på frötillgång.
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Rödsvingel
korta
utlöpare

Analyser

I samarbete med

Behovet av växtnäring varierar med jordart,
skötsel och grässammansättning. För bästa
driftsresultat bör en jordanalys tas 1 ggr/år
så kallad "AL-analys".

Hur gör man?
Jordprover tas diagonalt över planen på ca
5-10 cm djup. Därefter skickas de in i det förfrankerade kuvertet som du beställer hos Eurofins i
Kristianstad.

Utvärdering (AL)

I skötselprogrammet:

Prover kan tas höst eller vår. Resultatet ligger
till grund för kommande års gödsling och är aktuellt
i 1-2 år. Det beskriver markbäddens lättlösliga näring
och visst "näringsförråd".

Din gräsplans näringsvärde.
Vilka gödselprodukter behövs under säsong.
Hur mycket man får i kg av NPK/100 m2 per år.
Vilka mekaniska åtgärder behövs och när.

Få ett optimalt resultat

Kostnad för gödning och gräsfrö enligt plan.

Skånefrö hjälper gärna till med ditt skötselprogram.
Efter du fått din analysrapport i retur går vi tillsammans igenom resultatet och skapar ett optimalt
skötselprogram både närings- och kostnadsmässigt

Dress- &
Uppbyggnadsmaterial
Vi erbjuder ett brett sortiment av dress- och uppbyggnadsmaterial i samarbete
med Sofielust. Alla produkter håller hög kvalité för olika typer av sportytor.
I sortimentet ingår bl.a. dräningsgrus, tvättad sand, dubbeltvättad sand, tvättad sand
med mullinblandning med mera.
  
Kontakta oss för pris och mer information!

12

Sorter & Egenskaper
”Vår målsättning är att ge den svenska
marknaden det bästa sortmaterialet av gräsfrö!”

Egenskaper / art
Art
Färg
Blad
			

Dagar
etabl.

Slitstyrka

TorkNärings- Läkningstolerans behov
förmåga

Övervintring

Rödsvingel

medelgrön

nästan nålliknande

21

medel

hög

låg

hög

medel

Fårsvingel

mörkgrön

styva, tunna

21

låg

hög

låg

låg

medel

Hårdsvingel

mörkgrön

styva, tunna

21

låg

hög

låg

låg

medel

Ängsgröe

medel/mörkgrön

finbladig, smala, medel

20-25

hög/medel medel

hög

hög

hög

Eng.rajgräs

medelgrön svag glans

smala, medel

7-14

hög

medel

låg

hög

låg

Rödven

ljus medelgrön

breda, platta, sträva

28

medel

låg

medel

hög

medel

Krypven

ljus medelgrön

breda, platta, sträva

28

medel

låg

medel

hög

medel

Brunven

medelgrön

breda, platta, sträva

21

medel

låg

medel

hög

medel

Trampgröe
medel mörkgrön
		

finbladig bredare än
ängsgröe

21

hög

medel

medel

hög

medel

Vitgröe
ljusgrön
		

finbladig bredare än
ängsgröe

21

medel

låg

låg

låg

låg

Kärrgröe
medelgrön
		

finbladig bredare än
ängsgröe

21

medel

låg

hög

hög

medel

Rödsvingel

Ängsgröe

Tolererar sol, värme, kyla och torka. Trivs i hela
Sverige. Finns med 3 olika artegenskaper. Tättuvad,
korta utlöpare och långa utlöpare.

Har de bästa slitageegenskaperna, god
vinterhärdighet och
sjukdomstolerans.
Växtsätt med underjordiska utlöpare.

Tättuvad
Sort: Bodega, Greenfield, Joanna,
Kalle och Musica.

Sort: Hilda, Miracle,
Princeton och
Yvette.

Korta utlöpare
Sort: Joppa och Musette.
Långa utlöpare
Sort: Bossanova, Mellori, Reverent och Service.

Eng.rajgräs

Får- & Hårdsvingel

Art med snabbaste etableringen av alla
gräsarter. Passar mycket bra i blandningar för hjälpsådd och ger snabb
täckning för skydd mot jorderosion.

Tuvande växtsätt med starka
tunna blad. Mycket små krav
på vatten och näring.
Populär som foggräs.

Diploida
Sort: Adiago, Allie, Bokser, Colosseum,
Eurodiamond, Firebird och Sirtaky.

Fårsvingel
Sort: Quatro

Tetraploida
Sort: Double, Double Time och Tetrasport.

Hårdsvingel
Sort: Shaun

Utlöpare (stoloner)
Sort: Confidence, Corsica och Rinovo.
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Röd- / Krypven

Kärr- / Vit- & Trampgröe

Bidrar med snabb etablering,
skottäthet, fin färg, läkningsförmåga, täthet och ovanjordiska utlöpare.

Skuggtoleranta arter med god slitstyrka,
bra läkningsförmåga som tål låga klipphöjder. Har god vinterhärdighet och tidig
vårstart. Finbladigt. För ny- och hjälpsådd.

Rödven
Sorter: Highland och
Aberregal.

Kärrgröe
Sort: Dark Horse och Race Horse.
Trampgröe
Sort: Supra Nova

Krypven
Sorter: CY2, Declartion, Flagstick,
L93, Penncross, Pure Distinction
och Tour Pro.

Vitgröe

Färdig gräsmatta
Optimalt sätt att snabbt få en färdig gräsyta att vara på. Underarbetet här är
lika viktigt som vid nysådd. Ytorna måste vara jämna och stabila så att man
kan gå på dem utan att lämna djupa fotavtryck.
Ett bra underarbete ger snyggt gräsresultat!
Färdig gräsmatta passar till alla typer av grönyta ex.
fotbollsanläggningar, golfbanor, bostadsområden,
park, villaträdgårdar, fritid- & idrottsanläggningar.

korta utlöpare och 10% långa utlöpare) får du en
färdig gräsmatta med mycket goda egenskaper som
dessutom tål låga klipphöjder ända ner till ca 25 mm.

Med en gräsblandningen sammansatt av 70%
ängsgröe och 30% rödsvingel (10% tättuvad, 10%

För ytterligare information läs vår broschyr
”Tips & Råd Färdig gräsmatta!” eller kontakta oss.

Färdig gräsmatta finns i följande varianter:
Tommarp
2
Rulle 40 cm bred = 1 m
Ca 2 cm tjock och väger ca 25 kg.

Sjöbo
2
Rulle 60 cm bred = 1 m
Ca 2 cm tjock och väger ca 25 kg.

Antal kvadratmeter och vikt per pall
Tommarp
50 m2
1 250 kg
Sjöbo
60 m2
1 500 kg

Vid behov/önskemål finns
färdig gräsmatta i storrulle.

Storrulle - bredd 60 cm och 120 cm

OBS! Färdig gräsmatta är en färskvara och måste rullas ut direkt efter leverans!
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Växtnäring

Flytande allroundgödsel NPKS 10-2-11+9S

10 lit

er

und
Allro 10-2-11+&9grönsaker
växter
PKS
N

ring

de nä

Flytan

för

Bäst

på allt

!

som gror

Flytande växtnäring för trädgård, grönsaksland och balkongens alla typer av växter, gräs och blommor. Fungerar utmärkt till inomhusväxter. Kaliumthiosulfat som klorfri K-källa. Har stärkande effekt
på potatis och trädgårdsodlingar som behöver mycket Kalium. Näringen vattnas direkt på marken
alt. sprutas ut med trädgårdsspruta vilket ger växterna möjlighet ta upp näringen via sina blad.
Dosering 5 ml + 2 liter vatten till krukor, blommor/grönsaker. 4 dl + 4 liter vatten/100 m2 gräsm.
Artikelnr / förpackning
5 liter dunk/st 652183
10 liter dunk/st 652188
200 liter fat/st
652190
5 liter 54 st/hap 652195

Flytande grönytegödsel NPKS 15-2-6+2S
10

liter

yta
2
GrönS 15-2-6+
NPK
s, häc

grä
ing för
e när

kar &

xter

bladvä

Flytand

Bäst

på allt

som gror!

Mångsidig flytande växtnäring som passar till trädgårdens alla grönytor så som gräs, bladväxter
och gröna häckar. NPK-växtnäring som är tillsatt med den erkända ureahämmaren Agrotain
som minskar avdunstning från Amidkvävet. Näringen vattnas direkt på marken eller sprutas ut
med trädgårdsspruta vilket ger växterna möjlighet ta upp näringen via sina blad.
Dosering 4 dl näring + 4 liter vatten/100 m2 till gräsmatta
Artikelnr / förpackning
10 liter dunk/st
652189
200 liter fat/st

400 m 2

Allroundgödsel
NPK 11-5-18

Växtnäring 10 kg
Bäst på allt som gror!

400 m 2

Grönytegödsel
NPK 20-3-9

Växtnäring 10 kg
Bäst på allt som gror!

600 m 2

Superb

NPK 17-3-10 + 5Fe
Med järnsulfat som tränger bort mossa!

Växtnäring 15 kg
Bäst på allt som gror!

330 m 2

Brilliant

NPK 23-3-6+S,Mg
Långtidseffekt & Reducerar mossa

Jämn tillväxt 6-8 veckor
Liten miljöpåverkan

Växtnäring 10 kg
Bäst på allt som gror!

652191

Allroundgödsel NPK 11-5-18
Fullvärdig gödsel som täcker hela näringsbehovet till de flesta växterna i trädgården. Även utmärkt för nyetablering av gräsmattor.
2
2
Dosering 2,0 - 2,5 kg/100 m till gräs/rabatter. 10-15 kg/100 m till nyetablering av gräsmatta.
Artikelnr / förpackning
10 kg 64 st säckar/pall
652173
20 kg
32 st säckar/pall
652170
10 kg 32 st säckar/hap cont 652174

Grönytegödsel NPK 20-3-9
Fullgödsel för gräsmattan över hela säsongen. Gödsla 5 ggr under växtperioden med ca 5 veckors
mellanrum och du får en tät och frisk gräsmatta med vacker färg.
2
Dosering 2,0-2,5 kg/100 m till gräsmatta
Artikelnr / förpackning
10 kg 64 st säckar/pall
10 kg 32 st säckar/hap cont

652184
652185

20 kg

32 st säckar/pall

652180

Superb 17-3-10+5Fe
Växtnäring för gräsmattan över hela säsongen. Innehåller 5 % järnsulfat som tränger bort mossan.
Används 2-3 ggr/växtsäsong.
2
Dosering 2,5 kg/100 m till gräsmatta och rabatter
Artikelnr / förpackning
15 kg 48 st säckar/pall
652186
15 kg
24 st säckar/halvpall 652187

Brilliant NPK 23-3-6+8S+1MG
Gräsgödsel med långtidsverkande kväve som ger gräsmattan en jämn tillväxt under ca 6-8 veckor.
Den jämna tillväxten motverkar uppkomst av mossa och ger mindre miljöpåverkan. Används
2-3 ggr/växtsäsong för bästa resultat.
2
Dosering 2,5-3,0 kg/100 m till gräsmatta
Artikelnr / förpackning
10 kg 64 st säckar/pall
652159
10 kg
32 st säckar/halvpall 652162

350 m 2

Höstgödsel
PK 11-21
Stärk trädgården inför vintern!

Växtnäring 10 kg
Bäst på allt som gror!

1 kg

Biogrön
Organica
Långsamverkande

Ekologisk fullgödsel av 100%
organiska råvaror

Höstgödsel PK 11-21
Gödsel utan kväve som kan användas såväl höst som vår. Stärker växter och gör dem mer stresståliga inför vintern. Ger gräsmattan motståndskraft mot utvintringssjukdomar och är utmärkt för
trädgårdens alla växter.
2
Dosering 2,5 - 3,0 kg/100 m till gräsmatta och växter
Förpackning / Artikelnr
10 kg 64 st säckar/pall
652158
10 kg
32 st säckar/hap cont 652154

Biogrön Organica NPK 8-2-6+4S
Organisk växtnäring, av kravgodkända råvaror. Passar till grönytor, blomsterrabatter, urnor, träd
och buskar. Har långsamverkande växtnäringseffekt, räcker med 1-2 gödslingar/säsong.
2
Dosering 1 dl/1 liter jord till blomsterlådor och urnor. 5-8 kg/100 m till rabatter, buskar och
2
träd. 4-6 kg/100 m till gräsytor i park.
Förpackning / Artikelnr
1 kg
20 st/kartong
650403
5 kg
styckvis
650401
		
5 kg
60 st säckar/hap cont 650402

Hönsgödsel i hink
Långtidsverkande och allsidig naturlig växtnäring till hela trädgården.
2
Dosering 10-20 liter/100 m till trädgård
Förpackning / Artikelnr
8 liter hink/styckvis 652175				
8 liter 24 st hinkar/halvpall

652176

Benmjöl
Organiskt benmjöl innehåller 7% kväve och 9% fosfor. Fosfor gynnar växtens uppbyggnad,
blomning och färg. Benmjöl används i rabatter och grönsaksland. Utmärkt till blomsterlökar.
2
Dosering 50-100 gr/m till blomsterlökar
Förpackning / Artikelnr
1,5 kg 12 st hinkar/kartong

650500

Rosgödsel
Rosgödsel innehåller 7% kväve, 3% fosfor, 9% kalium, makro- och mikronäringsämnen.
Näringen gynnar växtens uppbyggnad av stabil tillväxt och blomning genom hela tillväxtperioden. Första givan ges i april och därefter nästa i juni-juli.
2
Dosering 150-200 gr/m till rosor
Förpackning / Artikelnr
1,5 kg 12 st hinkar/kartong
650501

Rhododendrongödsel
8% kväve, 2% fosfor, 5% kalium, makro- och mikronäringsämnen. För att åstadkomma
god blomutveckling och tillväxt ges första gödselgivan i mars-april, därefter en till i juli.
2
Dosering 200 gr/m till Rhododendron
Förpackning / Artikelnr
1,5 kg 12 st hinkar/kartong
650502

Blodmjöl
Organiskt blodmjöl, kväverik växtnäring för ekologisk odling. Blodmjöl är främst ett snabbverkande kvävegödsel men fungerar även som avskräckare för rådjur, hare och kanin. 	
2
Dosering
0,5 kg/10 m till grönsakslandet
Avskräckare vilt Vattna ut
Förpackning / Artikelnr
0,75 kg 12 st hinkar/kartong
650503
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Konventionell granulerad/kornad

Produkt
Total Nitrat
		
N		 N

Ammo- Amid MetylenTotal Total Total Total Total
nium N		 N		 urea N		 P		 K		 S		 Mg		 Fe		

Granulering		

Kalksalpeter
15 15									
N 27+4S
27 13,5
13,5					
4			
N 27 2,5Mg
27 13,5
13,5						
2,5		
NK 19-15
19
9
10				
15
2
1,5		
NPK 20-3-9
20
8
11			
3
9
3
1,5		
NPK 21-3-10
21
9
12			
3
10
3,6
1		
NPK 11-5-18
11 4,4
6,6			
5
18
10
1,6		
Superb 17-3-10 5Fe
17 7,7
9,1			
2,8
10,0 3,1		
5,0
Ammoniumsulfat NS 21-24			
21					
24			
Kaliumsulfat K							
42				

Verkningstid		

Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad
Kornad		

3v
4-5 v
4-5 v
4-5 v
4-5 v
4-5 v
4-5 v
5-6 v
4-5 v
6-8 v

Produkt
Total Nitrat Ammo- Amid MetylenTotal Total Total Total Total
		
N		 N
nium N		 N		 urea N		 P		 K		 S		 Mg		 Fe		

Granulering		

Verkningstid		

NTS 27-3 Kick-up*
NPKS 10-2-11+9S
NPKS 15-2-6+2*

Flytande
Flytande
Flytande

2-3 v
2-3 v
2-3 v

Granulering

Verkningstid

Konventionell flytande
27 5,8
10		
15 0,6

7,2
1,2
2,7

14				
8,8		
2
11
11,7		
2
6

3			
9			
2			

Förpackning kg

25 kg, 750 kg
750 kg
20 kg
20 kg
20 kg
750 kg
20 kg, 750 kg
15 kg
20 kg
20 kg

Förpackning liter

10 l, 200 l
5 l, 10 l, 200 l
10 l, 200 l

* = Innehåller Agrotrain ureahämmare som minskar avdunstningen från amidkvävet.

Organisk

Produkt
		

Biogrön 		
Biogrön 		
Biogrön 		
Biogrön 		
Biogrön Höstgrön
Biogrön Organica
Hönsgödsel		

Green
Produkt

Impact Vitalize
Impact Accelerate
Impact Perk

Total Nitrat AmmoN
N
nium N

Amid
N

Metylenurea N

10					
8					
8					
10					
4,5					
8					
4					

Total
P

Total
K

Total
S

Total
Mg

2
2
8
1,5
1
2
2

5 			
8 			
8 			
4,5			
14 			
6			
2			

Total
Fe

5
Pellets
5 Greenkvalit.
5
Pellets
12
Pellets
8
Pellets
4
Pellets
5 Pellets 5 mm

Total Nitrat Ammo- Amid Metylen- Urea Orga Total Total Total Total Total
N
N
nium N
N
urea N		
n.
P
K
S
Mg
Fe

16		
3			
14		
10,2			
4					

11,6
2,6
3,4

1,4
1,2
0,6

5
0
0

16		
2		
12			
2
14 			
10

Långsamtverkande
Produkt

Humic 25
Premium Elit
Premium Sport
Premium Höst

Total Nitrat Ammo- Amid Metylen- Urea Orga Total Total Total Total Total
N
N
nium N
N
urea N		
n.
P
K
S
Mg
Fe

25
0,3
22
2
23
3
10		

15,7			
9							
5		
15		
3
16					
12		
8		
3
6
8
1			
10					
3
23				

Långtidsverkande
Produkt

Impact 25-5-10 2Mg
Impact 16-5-26 2Mg
Impact 15-5-15

Total Nitrat Ammo- Amid Metylen- Urea
N
N
nium N
N
urea N		

25		
16		
15		

Övrig växtnäring
Produkt		

Fusion Liquid Fe
Vector Liquid 9 Iron

1,2			
1,3			
3,3			

Förpackning liter

10 l, 200 l och 1000 l
10 l, 200 l och 1000 l

PSU Total Total Total Total Total
N
P
K
S
Mg
Fe

13,4 10,4
8,3 6,4
8,7
3

5
5
5

10		 1,6		
26		 1,6		
15				

Övrigt växtskydd

Granulering

Verkningstid

1 mm
1 mm
1 mm

4-6 v
4-6 v
6-12 v

Granulering

Verkningstid

Granulerad
Granulerad
Granulerad
Gran. 3-4 mm

Granulering

1-2 mm
1-2 mm
1-2 mm

Produkt		

Förpackning liter

Primo Maxx		
Medallion TL		
Heritage WG		
Instrata Elite		

5 liter
3 liter
0,5 liter
3 liter
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6-8 v
6-8 v
6-8 v
6-8 v
6-8 v
6-8 v
6-8 v

6-10 v
6-8 v
6-8 v
4-8 v

Verkningstid

8-12 v
8-12 v
10-12 v

Förpackning kg

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
1 kg, 5 kg
8 liter

Förpackning kg

20 kg
20 kg
20 kg

Förpackning kg

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

Förpackning kg

20 kg
20 kg
20 kg

Bli klimatsmart med
R

Biokol ger jordförbättring till trädgården,
parker, sportytor, balkonglådor och krukor.
Ger växter och gräs ett friskt och djupt rotsystem.
Gynnar mikrolivet i jorden.
Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga. Minskar
bevattningsbehovet.
Ger förbättrad jordstruktur.

Vad är Biokol?
Man kan enkelt säga att biokol är förkolnad biomassa som inte reagerar kemiskt med sin omgivning.
Enligt European Biochar (EBC) ska endast biokol
som produceras med hjälp av pyrolys, process där
organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden vid temperaturer mellan 350-1 0000 C, kallas
biokol.

Skånefrö är den första
svenska producenten som fick
European Biochar Certificate, ”EBC”
- den hårdast kravställda certifieringen
för Biokol.

Produkter som produceras genom andra förkolningsprocesser ex. torrefiering, hydrotermisk
karbonisering och koksproduktion är enligt
EBC:s definition inte biokol.
Råmaterialet som används vid en pyrolysprocess
kan vara olika organiska produkter men samtliga
måste vara restprodukter och/eller producerade
på ett hållbart sätt.

Skånefrö producerar sin biokol av hållbart
framtagna restprodukter från det svenska
växtriket.

Läs mer om Biokol på skanefro.se/biokol eller
på skanefro.se/ebc-certifiering/.

Bidrar till merparten av FN:s 17
globala hållbarhetsmål!
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Därefter sådd. Håll ytan fuktig de första 10-14 dagarna. Tillsätt NPK 11-5-18, 0,5 kg/m2 3-4 veckor efter
sådd.

Användning: Blanda biokol i växtbädden och ge en
extra startgiva av passande växtnäring till din odling
när du startar. Biokol ”laddas” nämligen under sin
första tid i jorden och har då förmågan att ta upp
extra näring.

Rabatter / Balkonglådor / Krukväxter
Gräv upp ytan 5-10 cm djupt. Lägg i 10 liter biokol/m2
och tillsätt hönsgödsel 1-2 dl/m2 eller NPK 11-5-18,
100 g/m2. Blanda ordentligt så att jord, biokol och
gödning blir väl inblandat i befintlig jord.
Finplanera ytan.

Biokolens porösa struktur utgör en perfekt livsmiljö för mikroorganismer som ger näring till växterna. Med biokol i markbädden utvecklas rötterna
och de blir både kraftigare och djupare. Ger en mer
hållbar, stark och torktålig växt.

Trädplanteringar
Gräv en väl tilltagen grop, så att rotklumpen får gott
om plats. Blanda i biokol, ca 20%, med den uppgrävda jorden och tillsätt hönsgödsel 1-2 dl/m2 eller NPK
11-5-18, 100 g/m2. Vid behov blanda/tillsätt ytterligare mull. Blanda ordentligt. Sätt trädet och återfyll
med jordblandningen.
OBS! Förankra trädet väl. Finplanera ytan, vattna
kontinuerligt och gödsla med NPK 11-5-18
1 kg/m2 3-4 veckor efter plantering.

Biokolens porösa håligheter kan ta upp 5 ggr sin
egen vikt av vatten, vilket även gör Biokol till en
utmärkt fuktreglerare i marken.
Grönytor / Trädgårdsland
Fräs ytan 5-10 cm djupt. Lägg på 10 l biokol/m2 och
tillsätt hönsgödsel 1-2 dl/m2 el. NPK 11-5-18, 100
g/m2. Fräs och blanda ytan en gång till, ordentligt.
Välta/tryck till ytan för att få en jämn och bra såbädd.

Innehåll
Grundl. kolinnehåll:....
............... 78%
H/C-förhållande:........
............... 0,25
Kväve:........................
............. 2,9%
Fosfor:........................
................ 1%
Kalium:....................
................... 3%
Kalcium:....................
............... 1,3%
Magnesium:................
........... 0,63%
Högsta temp i pyroly
s:........... 8000 C
pH:............................
................ 10,1
Specifik ytarea: ........
................. 117
Vatteninnehåll:............
.............. 28%
Rå densitet:................
..... 291 kg/m3
Analys på skanefro.se
/biokol.

Förpackningar
3 liter
15 liter
50 liter
1000 liter
2400 liter

ca 1 kg
ca 5 kg
ca 15 kg
storsäck ca 380 kg/st
storsäck ca 912 kg/st

Klimatkompensation
Binder in 0,75 kg CO2-ekvivalenter/liter.
Läs mer på skanefro.se/ebc-certifiering/
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Frö & Lök

70-100 m 2

Blomsteräng
Vackert blommande äng

70 g
Bäst på allt som gror!

Blomsteräng

En mix av olika ängsblommor. Blir tillsammans med sådd av gräsfröblandningen Siesta en
mycket vacker äng. Innehåller bl a Kungsmynta, Malva, Rödklint, Rödblära, Malva, Svartkämpar, Rölleka, Prästkrage, Blåklint, Cikoria, Honungsört och Gullmåra. (Innehåller inga gräsfrö).
Sådd

70 gr räcker till 70-100 m2. (För en vackert grön blomsteräng på 100 m2, 		
blanda 100 g blomsteräng med 1 kg Siesta gräsfröblandning).
Förp / Artnr 70 gr styckvis
635115
1 kg styckvis
635201

Fjärils- & Humleblomster

Fjäril & Humle Blomster

Ökar den biologiska mångfalden av växter och insekter. Gynnar humlor, bin och andra insekter.
För torr till normal fuktig jord på solig plats. (Innehåller inga gräsfrö).
Sådd
1-2 gr/m3 (april-september)
Förp / Artnr 50 gr
styckvis
635202
1 kg
styckvis/påse
635203

Vitklöver EKO

Vitklöver Eko

Bra som marktäckning, gillas av humlor och bin. Vita väldoftande blommor hela sommaren
(OBS! Blommar först andra sommaren). Fungerar bra som gröngödsling.		
Förp / Artnr 20 gr
påse
635204

Rödklöver EKO

Rödklöver Eko

Blommar hela sommaren och långt in på hösten. (OBS! blommar först andra sommaren). Drar
till sig bin, fjärilar och andra insekter. Bra som gröngödsling. Blandas med gräsfrö för en fin äng.
Förp / Artnr 20 gr påse
635206

Honungsört

Honungsört

En av våra mest värdefulla växter för bin. Växer snabbt och blommar tidigt. Ettårig, självsår sig
vid gynnsamma förhållande. Kan sås i flera omgångar under säsongen.		
Förp / Artnr 100 gr
635321
1 kg
kartong
635320

Blodklöver

Blodklöver

Älskas av bin och humlor

Lättodlad ettårig klöver med kraftigt rotsystem. Blommar juni-sep. Vackra mörkröda
blommor som älskas av bin, humlor och andra insekter. Fungerar bra som gröngödsling.		
Förp / Artnr 100 gr 		
635301
1 kg
kartong
635300

Ärtskott EKO

Ärtskott Eko

God primör, full med vitaminer och mineraler. Lätt att driva fram i 20-240C värme.
Skotten används som smaksättare.
Förp / Artikel 40 gr påse
635209

Bönskott EKO

Bönskott Eko

God primör, full med vitaminer och mineraler. Lätt att driva fram i 20-240C värme.
Används som smaksättare.
Förp / Artnr 40 gr påse
635210

Rapsskott EKO

Rapsskott Eko

Den nya ”innegrödan” som påminner om krasse men har något mildare smak. Skotten äts råa
eller steks i olja med lite salt och peppar. Är också god att blanda i en sallad. Används som
smaksättare.
Förp / Artnr 20 gr påse
635211
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Kattgräs

Kattgräs Eko

Gräs som ger katten extra fiber och hjälper till med matsmältningen. Lätt att odla inomhus i
kruka eller på balkong. Gror på ett par dagar.
Förp / Artnr
40 gr
påse
635207

Dekorationsgräs

Dekorationsgräs Eko

Vackert gräs att pynta med ägg, fjädrar och vackra påskfigurer alt. dekoration för vackra krukor.
Gror på ca 1 vecka.
Förp / Artnr
20 gr
påse
635208

Ängsfrö

Artnr / Ängsblandningar

Få en vild och naturlik grönyta, minska skötsel
så som gräsklippning och ogräsrensning.

635111
635102
635103

Normaläng 101
Fuktäng 102
Torräng kalkrik 103

Så en äng som blommar hela sommaren i en
varierande färgrik miljö. Ängen lockar också till
sig fjärilar och andra insekter som bidrar till en
ökad biologisk mångfald.

635104
635105
635106
635107

Torräng kalkfattig 104
Universell 105
Vägren 108
Norrland 109

635108
635109
635110

Special (enl. önskemål) 110
Blomsteråker 111
Bellisgräs 112

635113
635114
635116

Skuggblandning 113
Havstrandäng  115
Fjälläng 117

635117
635118
635119

Fjärilsblandning 118
Humleblandning 119
Ängsblandning utan gräs 120

Fröerna produceras av Pratensis AB och är
producerade eller vildinsamlade i Sverige.
De förnyas vartannat år för att behålla den
genetiska variationen. Innehåller både
blommor och gräs.
Utsädesmängd: 3 gr/m2, säljs i
önskad mängd.

Sättlök

Värmebehandlad sättlök motverkar för tidig blomning under kalla förhållanden,
vilket ger säkrare skörd i vårt nordiska klimat!

Blandad sättlök
En blandad förpackning med innehåll av 40% gul-, 40% röd- och 20% silverlök.
Förp / Artnr
250 gr
40 st/kartong
670221

Gul lök
Välkänd sort av hög kvalitet och goda lagringsegenskaper.
Förp / Artnr
250 gr
40 st/kartong
670200

Röd lök
Mildare i smaken än gul lök och goda lagringsegenskaper.
Förp / Artnr
250 gr
40 st/kartong
670210
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Vilt & Fågel
Viltblandningar skall vara tilltalande för en
mängd olika djur, ge ett gott foderförråd
under hela året, och erbjuda ett optimalt skydd.

t

Våra blandningar är ett komplement till varandra och för bästa foder- och
skyddsvärde sås de så att det bildar olika viltzoner.
Viltmästarens Klövvilt
Flerårig och uthållig blandning som genom sin mångfald tilltalar
klövvilt, småvilt och insekter. Grödan ger skydd och föda under
större delen av året. Viltmästarens Klövvilt har genom sitt innehåll av både ettåriga och fleråriga, höga och låga arter ett brett
användningsområde och en rik variation för vilt och insekter.
Sådd 15-20 kg/ha
Förpackning / Artikelnr
1 kg
340206
5 kg 340205
10 kg
340200

Viltmästarens Fältfågel
En flerårig blandning som kan sås både vår och höst. Den ger god
fodertillgång och ett högväxande skydd med många olika blommande växter. Viltmästarens Fältfågel kan med fördel användas
både som foder och skydd för en mängd viltarter. Innehåller blommande växter som i viss mån tillgodoser insekternas behov.
Sådd 15-20 kg/ha
Förpackning / Artikelnr
1 kg
340216
5 kg 340215
10 kg
340210

Bovete Blålusern
Doftklöver 10% 10%
Ängs5%
svingel
10%
Blodklöver 5%
Cikoria 5%
10% Timotej
Honungsört 10%
10%
Eng.
10%
5% 10%
Rödsvingel
rajgräs
Vitklöver
Rödklöver

Käringtand Foderraps
5% 10%
Bovete
Cikoria
10%
5%
Doftklöver 5%
15% Timotej
Blodklöver 5%
Rödklöver

10%

5%
10%

W.W.rajgräs
Vitsenap
10%
Vitklöver
Ängssvingel
Honungsört
5%
5%

Foderraps

Viltmästarens Intensiv
Ettårig blandning som ger en god fodertillgång och ett högväxande
skydd. Viltmästarens Intensiv kan med fördel användas ensam
som en foder- och skyddsgröda för en mängd vilt.
Sådd 5-6 kg/ha
Förpackning / Artikelnr
1 kg
340220
5 kg 340225

20%

Rödklöver
Vitsenap

5%

Honungsört

Honungsört
Oljerättika
Cikoria
Blodklöver

Blandade
blommor

10%
5%

5%

40%

10%
5%
15%

Blålupin
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Fodermärgkål

15%

Viltmästarens Bi-Dragande
Ettårig blandning för vårsådd som i viss mån även självsår sig.
Gynnar pollinatörer och ger fältviltet ett bra skydd och foder.
Sådd 20 kg/ha
Förpackning / Artikelnr
1 kg
340246
5 kg 340245
10 kg
340240

45%

15%

10%

Lusern

Solros

Fågelmat
Svenskodlad vildfågelfröblandning

Hampa

Helsvensk fågelmatsblandning från vårt berömda kvalitetsrenseri i
Tommarp. Innehåller enbart svenskodlat frö. Passande till alla typer
av fåglar, även fasaner och rapphöns. Innehåller majs, hampa, vete,
havre och svarthavre.
Artikelnr / förpackning
4 kg 5 st/kartong 417037
10 kg styck/säck
417034
4 kg 50 st/hap
417036
20 kg styck/säck
417035

30%

krossad

Polar Lyx

Ger fåglarna ett extra energitillskott när det är riktigt kallt.
Bara feta fröer. Innehåller solros, hampa och jordnötter.
Artikelnr / förpackning
3 kg 5 st/kartong 417080
10 kg styck/säck
417081

30%
15%

15%

Vithavre

Svarthavre

Jordnötter

Vildfågelfröblandning

Blandningen som ger bra näringstillskott och bra fördelning
av fett och kolhydrater. Fungerar utmärkt året om och lockar
många arter till fågelbordet.
Artikelnr / förpackning
417001
4 kg 5 st/kartong 417003
10 kg styck/säck
4 kg 50 st/hap
417002
20 kg styck/säck
417000

Vete

10%

Majs

5%

Havre

30%

25%
35%

5%

Solros
Hampa

Vete

Jordnötter
20%

Hampa

20%

60%

Solros

Hampafrö

Ett fett- och näringsrikt frö som ger ett bra näringstillskott.
Artikelnr / förpackning
3 kg 5 st/kartong 417022

Solrosfrö skalade

Näringsrikt frö med högt energiinnehåll. Fungerar utmärkt året om.
Artikelnr / förpackning
417029
4 kg 5 st/kartong 417039
10 kg styck/säck
4 kg 50 st/hap
417065

Solrosfrö strimmigt

Näringsrikt frö med högt energiinnehåll. Fungerar utmärkt året om.
Artikelnr / förpackning
3 kg 5 st/kartong 417012
10 kg styck/säck
417024
3 kg 50 st/hap
417011
20 kg styck/säck
417009

Solrosfrö

Under vinter och vår behöver småfåglar ett tillskott av
fett. Solrosfrö passar utmärkt och uppskattas av de
flesta, finkar, mesfåglar, sparvar och koltrastar.
Solrosfrö går utmärkt att använda året runt.

		

Talgbollar

Talgbollar är livsnödvändiga för de flesta fåglar under vinterns kalla månader.
Tillskottet av extra näring behövs då fåglarna gör av med extra mycket energi.
Artikelnr / förpackning
90 g 6-p 24 st/kart 417050
500 g 2-p 12 st/kart 417030
90 g st 35 st/hink
417010

Jordnötter

Uppskattas av många fåglar. Har ett högt fettinnehåll och är ett bra näringstillskott.
Nötter fungerar utmärkt som foder till alla vilda fåglar året om.
Artikelnr / förpackning
4 kg 5 st/kartong 417016
10 kg styck/påse
417027
4 kg 50 st/hap
417015

Maskiner
Gallervält 500
• Enkelt handhavande
• Max last 35 kg
• Tillverkad i Sverige
Smidig vält med 500 mm bredd. Trumma av sträckmetall bryter
jordskorpan samtidigt som jorden packas. Låda för tyngder.
Unik vält av gedigen kvalitet!
Info Vikt
15 kg
Mått
L 1120 x B 600 x H 630 mm
Trumma
Ø 330 mm

Gallervält 1000
• Unik, gedigen kvalitet
• Max last 70kg
• Tillverkad i Sverige
Gallervält 1 000 mm bred. Trumma av sträckmetall som
bryter jordskorpan samtidigt som jorden packas. Låda
för tyngder. Dras för hand eller kopplas efter traktor.
Info Vikt
35 kg
Mått
L 1340 x B 1120 x H 450 mm
Trumma
Ø 330 mm

Såmaskin 600 PFG
• Rejäl konstruktion
• Inställningar för olika storlekar
• Tillverkad i Sverige
Avsedd för gräsfrö och gödning. Spridningsmekanismen
drivs av ena hjulet och har en bredd på 600 mm. Fällbart
handtag. På spridaren finns anvisningar om inställning för
olika material och spridningsmängder.
Info Vikt
11 kg
Volym
25 liter
Mått L 1140 x B 740 x H 770 mm
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Såmaskin 1 200 PFG
•
•
•

Rejäl konstruktion
Inställningar för olika storlekar
Tillverkad i Sverige

Avsedd för gräsfrö och gödning. Spridningsmekanismen
drivs av ena hjulet och har en bredd på 1 200 mm.
Fällbart handtag. På spridaren finns anvisningar om
inställning för olika material och spridningsmängder.
Info Vikt
24 kg
Volym
50 liter
Mått L 1100 x B 1350 x H 670 mm

Dressraka
• Enkelt att jämna ut gräsmattan
• Lätt och flexibel, följer mindre markkonturer
Att jämna ut din gräsmatta blev precis enklare!
Vill du göra jobbet snabbt och effektivt är dressraka
det perfekta verktyget för underhåll av din gräsmatta.
Bara att applicera dressand, toppdress m.m.
Dressrakan är lätt och flexibel, följer mindre markkonturer.
De inre stängerna är utformade för att sprida och gradera fina
torvområden och sprider toppdressen mellan ramens bakre kanalnivåer, vilket
ger en platt yta. Rörelsen fram och tillbaka hjälper till att ta bort stenar och ytbeläggningar. Idealisk för trädgårdsarbete och används redan av proffs med flera.
Finns i två utförande. Skaft ingår ej.
Info Dressraka av galvaniserad stål
Mått B855 mm x D260 mm x H20mm
Dressraka av rostfritt stål 304
Mått B855 mm x D260 mm x H20mm

Elektrisk handspridare,
justerbar bredd
Lättanvänd centrifugalspridare. Med en enkel knapptryckning
sprider du ut fröer, gödning eller sand. Justerbar spridningsbredd
mellan 0,5 - 2,50 m. Drivs med 4 st AA-batterier (medföljer ej).
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Leveransförpackningar
Gräsfrö
Vikt
100 gr
500 gr
1 kg
1 kg
5 kg
1 & 5 kg
5 kg
20 kg
20 kg

Förpackning

Antal/leveransförpackning

kartong
kartong
kartong

30 st/kartong
20 st/kartong
10 st/kartong

kartong
säck
kartong & säck

95 st halvpall cont (hap)
20 st halvpall cont (hap)
50 + 10 st/halvpall cont MIX (hap)

säck
säck
säck

styckvis
styckvis
24 st/pall

Växtnäring
Förpackning

Antal/leveransförpackning

10 kg
10 kg
15 kg

Vikt

plastsäck
plastsäck
plastsäck

styckvis
64 st/pall
halvpall

10 kg
20 kg
20 kg

plastsäck
plastsäck
plastsäck

32 st halvpall cont (hap)
styckvis
32 st/pall

5 kg
5 kg

plastsäck
plastsäck

styckvis
60 st/halvpall cont (hap)

1,5 kg
8 liter
8 liter

hink
hink
hink

12 st/kartong
styckvis
24 st halvpall cont (hap)

5 liter
5 liter
10 liter

dunk
dunk
dunk

styckvis
54 st halvpall cont (hap)
styckvis

Fågelmat
Vikt

Förpackning

Antal/leveransförpackning

4 kg
4 kg

säck
säck

50 st/halvpall cont (hap)
5 st/kartong

10 kg
20 kg

säck
säck

styckvis
styckvis

6-pack
hink
2-pack

24 st/kartong
35 st/hink
12 st/kartong

säck
säck

5 st/kartong
50 st/halvpall cont (hap)

90 gr
90 gr
500 gr
3 kg
3 kg
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Allmän info
Förvaring
Gräsfrö, gödning och lökar förvaras inomhus.

Transport
Körs med Schenker. Leveranstid 2-5 arbetsdagar från att leveransen lämnat vårt lager.

Transportskador
Anmäls omgående till Skånefrö. Vid synliga skador be chauffören skriva direkt på
frakt-/expeditionssedeln.
Skador som upptäcks efter mottagandet anmäls senast dag efter mottagande.
Fotografera skadan, ange kund och ordernr samt vad och hur mycket som är skadat
och maila uppgifterna till gras@skanefro.se

Pallar
Ej retur på pallar.

Köpvillkor
			
			

Storgatan 1
272 93 TOMMARP

Tel 0414-41 25 20
www.skanefro.se

gras@skanefro.se

PG 16 51 66-0

BG 662-2302		

Swish 1234 61 89 14

Betalningsvillkor
30 dagar netto. Efter förfallodag debiteras ränta med 1,25% per månad.
Moms tillkommer.
Frakt, se separat prislista.
Engångspall ingen retur.
Ingen returrätt på något av Skånefrös sortiment.
Reklamation på varor anmäls omgående till Skånefrö.
Transportskador
Anmäl omgående till Skånefrö. Vid synliga skador be chauffören skriva direkt på frakt-/
expeditionssedeln. Skador som upptäcks efter mottagandet anmäls senast dag efter
mottagande. Fotografera skadan, ange kund och ordernr samt vad och hur mycket som
är skadat och maila uppgifterna till gras@skanefro.se.

Force Majeure Såsom strejk, krig, eldsvåda, beslag, export/importförbud, oberäknad rensningsförlust,
för låg grobarhet hos fröet, misslyckade odlingar, avbrott i trafik, tillförsel och liknande som omöjliggör
transport utanför Skånefrös kontroll, inträffad händelse eller orsak som inverkar väsentligt störande i
firmans produktion och expediering fritager från leverans.
Kostnadsökning utöver vad som vid prissättning kunnat förutses debiteras köparen.
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För en grönare tillväxt
www.skanefro.se

