Kyrkogården

Här har vi samlat de bästa tipsen på gräsfrö, växtnäring och annat
smått och gott som passar bra till just kyrkogårdens alla ytor.
En kyrkogård ska också vara vackert grön och varför inte hjälpa
den biologiska mångfalden genom att på extensiva ytor så t.ex en
blomsteräng.

Gräsfröblandningar
Park
Uppfyller kraven på låga skötselkostnader, genom hög skottäthet och låg
höjdtillväxt. Har mycket bra härdighet
och läkningsegenskaper.
Innehåller, 20% ängsgröe och 80%
rödsvingel (tättuvad, långa och korta
utlöpare)
Förpackning, 5 och 20kg säck
Sådd; 2-2,5 kg/100m2

Shadow
Passar till de gräsmattor med extra
skuggiga partier med mycket träd eller
häckar i angränsning till gräsmattan.
Ger en vinterhärdig matta med en vacker grön färg, snabb etablerad, har låga
näringskrav och dessutom torktålig.
Innehåller, 50% kärrgröe och 50% fårsvingel.
Förpackning, 1kg kartong, 5 och 20kg
säck
Sådd; 2,5-3 kg/100m2

Reparera / Repro
Gräsfrö för snabb reaparation av skadade fläckar i gräsmattan. Ger även slitstyrka. Vid sommar sådd var extra noga
med bevattning. Passar till alla ytor och
tål robotgräsklippare.
Innehåller, Rödsvingel 35% (tätuvad,
långa och korta utlöpare), 50% eng.
rajgräs och 15% ängsgröe.
Förpackning, 100gr kartong, 1kg kartong, 5 och 20kg säck.
Sådd; 2,5-3 kg/100m2

Siesta
Ger en vacker gräsmatta med mycket
låga näringskrav och låg höjdtillväxt.
Klarar torra och skuggiga lägen. Ger som
oklippt ett naturliknande utseende. Kan
kombineras med vår Blomsteräng.
Innehåller, Rödsvingel 85% (tätuvad,
långa och korta utlöpare), 15% Fårsvingel
Förpackning,1kg kartong, 5 och 20kg
säck.
Sådd; 2,5-3 kg/100m2

Specialfrö
Fjäril & humleblomster
Ökar den biologiska mångfalden av
växter och insekter. Gynnar humlor, bin
och andra insekter.
För torr till normalfuktig jord på solig
plats. Innehåller inga gräsfrön.
Utsädesmängd; 150 gr/100m2, sådd
april-september.

Blomsteräng
En blandning av olika ängsblommor,
både ett och fleråriga. Blir tillsammans
med sådd av gräsfröblandningen Siesta
en mycket vacker äng.
Innehåller bl.a. Kungsmynta, Malva,
Rödklint, Rödblära, Svartkämpar,
Rölleka, Blåklint, Honungsört och Gullmåra. Innehåller inga gräsfrön.
Utsädesmängd; 100 g/100m2, sådd
april-september.
Vitklöver
Vitklöver är bra som marktäckning,
gillas av humlor och bin.
Vita väldoftande blommor hela sommaren. OBS! Blommar först andra sommaren. Fungerar bra som gröngödsling.
Utsädesmängd; 150 gr/100m2, sådd
april-maj.

Rödklöver
Blommar hela sommaren och långt in
på hösten. Drar till sig bin, fjärilar och
andra insekter. OBS! Blommar först
andra sommaren.
Bra som gröngödsling, blandas med
gräsfrön för en fin äng.
Utsädesmängd; 150 gr/100m2, sådd
april-maj.

Honungsört
En av våra mest värdefulla växer för
bin. Växer snabbt och blommar tidigt.
Ettårig, självsår sig vid gynnsamma
förhållanden. Kan sås i flera omgångar
under säsongen. Är mörkergroende och
myllas ner 1-2 cm.
Utsädesmängd; 100 gr/100m2, sådd från
våren till juli..

Viltmästaren
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. Grödan kan
med fördel användas både som foder och skydd för en mängd viltarter.
Innehåller blommande växter som i viss
mån tillgodoser insekternas behov.
Innehåller; Käringtand, foderraps, cikoria, timotej, bovete, w.w. rajgräs, ängssvingel, honungsört, vitklöver, vitsenap,
rödklöver, blodklöver och doftklöver
Sådd, 15-20kg/ha 1kg, 5kg och 10kg
förp.

Viltmästarens Bi-Dragande
En ettårig blandning för vårsådd som i
viss mån även självsår sig. Gynnar pollinatörer och ger fältviltet ett bra skydd
och foder.
Innehåller; Blandade blommor, solros,
lusern, blålupin, blodklöver, cikoria,
oljerättika och honungsört.
Förpackning, 1, 5 och 10kg förp.
Sådd, 20kg/ha

Viltmästarens Fältfågelfoder
Fältfågelfoder är en ny produkt. Det är
ett helsvenskt foder med ingredienser
odlade i Sverige. Fodret är enkelt att
använda och finns i hanterbara förpackningar.
Det är en ny foderblandning speciellt
med smaklighet anpassad för fasaner
och rapphöns men passar även andra
fröätande fåglar.
Innehåller; Biokol, krossad majs,
hampa, vete, vithavre, svarthavre och
bovete.
Förpackning, 10 och 20kg förp.

Jordförbättring
Biokol
Biokol framställs av våra restprodukter
som har förbrännts genom en speciell
process, läs mer om processen på vår
hemsida www.skanefro.se.
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. Detta
ger en mer hållbar, stark och torktålig
växt. Biokolens porösa håligheter kan ta
upp 5ggr sin egen vikt av vatten, vilket
även gör biokol till en utmärkt fuktreglerare i marken. Biokol är klimatpositivt
och binder koldixoid i marken.
Förpackning, 1,5, 3, 15, 50, 1000 och
2400 lit.
Åtgång ; 3-9 lit/m2

Växtnäring
Hönsgödsel
En långtidsverkande, allsidig naturlig
växtnäring till alla grönytor och hela
trädgården.
Förpackning, 8 lit hink
Åtgång ; 10-20 lit/100m2

Biogrön NPK 8-2-6 +4S
Är en organisk växtnäring. Har en
långsamverkande växtnäringseffekt.
Det räcker med 1-2 gödslingar/säsong.
Fungerar för utom till grönytor även
blomsterrabatter, urnor, träd och buskar. Ger inga brännskador.
Förpackning, 1kg och 5kg förp.
Åtgång; 4-6 kg/100m2 (gräsytor i park)

Biogrön 10-2-5 +5Fe
NPK 10-2-5 +5Fe
En allroundgödsel till allt som växer
(gräs, rabatter och växter i urnor m.m).
Bränner ej! Är organiskt baserad. Urlakas minimalt och är därmed mycket
miljövänlig. Tillför både makro och
mikronäringsämnen.
Förpackning, 25kg
Åtgång ; 5-8 kg/100m2

Flytande grönytegödsel
NPKS 15-2-6 +2S
En mångsidig flytande växtnäring som
passar till alla grönytor, 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 att ta upp näringen via sina blad.
Förpackning, 10 lit dunk
Åtgång ; 4 dl + 4 liter vatten /100m2 till
gräsmatta.

Flytande allroundgödsel
NPKS 10-2-11 +9S
Flytande växtnäring för alla typer av
växter, som gräs, blommor, häckar och
träd. Näringen vattnas direkt på jorden
alt. sprutas ut med trädgårdsspruta,
vilket ger växterna möjlighet att ta upp
näringen via sina blad.
Förpackning, 5 och 10 lit dunk
Åtgång ; 5 ml + 2liter vtten till blommor,
häckar och träd. 4 dl + 4 liter vatten /
100m2 till grönytor

Rhododendrongödsel
Innehåller 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.
Förpackning, 1,5kg hink
Åtgång ; 200 gr/m2 till Rhododendron

Benmjöl
Organiskt benmjöl som innehåller 7%
kväve och 9% fosfor. Fosfor gynnar
växtens uppbyggnad, blomning och
färg. Används i rabatter, är utmärkt till
blomsterlökar.
Förpackning, 1,5kg hink
Åtgång ; 50-100 gr/m2 till blomsterlökar.

