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Вся справа в суміші
Компанія DSV пропонує дві програми газонних сумішей під маркою EUROGRASS на міжнародному ринку:

EUROGRASS EG DIY
Дана програма сумішей розроблена для любителів. Суміші складаються з рекомендованих 
високоякісних сортів, які оптимально доповнюють один одного. При підборі складу сумішей 
особлива увага приділяється балансу ціни та якості. Само собою зрозуміло, що враховуються 
і високі якісні стандарти.

EUROGRASS EG Pro
Дана програма сумішей розроблена спеціально для професіоналів і напрямків з підви-
щеними вимогами. Для цих сумішей підбираються сорти з різними характеристиками. 
Основними параметрами для відбору компонентів є час посіву, погодні і ґрунтові умови, 
мета використання і необхідний догляд. Суміші для професіоналів відповідають найви-
щим вимогам.

Більше інформації: www.dsv-seeds.com 

Ми з газоном на «ти»
Протягом декількох десятиліть Deutsche Saatveredelung AG (DSV) займається селекцією видатних сортів газонних трав, що відповідають 
різним вимогам - від спортивних полів і майданчиків для гольфу до місць для паркування та присадибних ділянок. Цьому служить без-
перервне інвестування в наукові дослідження і прогресивну селекцію. Таким чином успішно реалізується на практиці наш девіз «Інновації 
для Вашого успіху»: DSV займає перше місце в селекції газонних трав в Німеччині, а на світовому ринку - в першій лізі компаній, що 
пропонують насіння газонних трав. Наші сорти класу «преміум» займають верхні рядки списків всіх провідних європейських рейтингів 
газонних сортів. Вони є ідеальними компонентами газонних сумішей для різних цілей використання.



EG DIY Класична сумiш (EG DIY Classic)
Норма висіву: .................................................................... 30 г/м²

«Класичні суміші» призначено для створення класичних газонів за оптимальною 
ціною. Швидко та дружно сходять, але порів няно повільно відростають після підрі-
зання. Вони однаково добре ростуть як в тіні, так і на сонці, мають середню стійкість 
щодо навантажень.

EG DIY Декоративна сумiш  
(EG DIY Ornamental)
Норма висіву: .................................................................... 25 г/м²

«Декоративні суміші» призначено для декоративних газонів, де перед усім важли-
вий, найкращий зовнішній вигляд. Вони відносно швидко та дружно сходять, але 
повільно відростають після підстригання. «Декоративні суміші» однаково добре 
підходять для ділянок в тіні та на сонці з толерантністю до навантажень від серед-
ньої до доброї.

EG DIY Тiньова сумiш (EG DIY Shade)
Норма висіву: .................................................................... 30 г/м²

«Тіньові суміші» призначено спеціально для затемнених газонів, але добре росте 
і на освітлених сонцем ділянках. Час появи дружних сходів - середній; стійкість до 
навантажень  також середня, в більшій мірі залежить від рівня затемнення. Затем-
нені газони ніколи неслід підстригати надто коротко.

EG DIY Спортивна сумiш (EG DIY Sport)
Норма висіву: .................................................................... 25 г/м²

«Спортивні суміші» характеризуються від високого до екстримального рівнем стій-
кості до навантажень і розроблені спеціально для жорстких спортивних умов. Не 
дивлячись на це, такий газон має гарний зовнішній вигляд, що дозволяє вирощу-
вати його і на звичайних не надто затемнених ділянках.

EG DIY Регенераційна сумiш  
(EG DIY Renovation)
Норма висіву: ................................................................10-50 г/м²

«Регенераційні суміші» складаються із швидко проростаючих трав з високою або 
дуже високою стійкістю до навантажень. Вони розроблені для регенерації та пере-
сіву, коли важливим є швидке отримання результату. Але дякуючи своєму гарному 
зовнішньому вигляду і порівняно низькою швидкістю відростання такий газон іде-
ально підходить і для звичайних газонів в багатьох регіонах Європи.

ЛIППА ЛIЛIПУТ спеціальна суміш  
(Lippa Liliput, special mixture)
Норма висіву: .................................................................... 25 г/м²

Спеціальна суміш ЛIППА ЛIЛIПУТ  – низько ростучий декоративний газон. Малень-
кий та низький зріст рослин є важливою ознакою цієї витонченої  декоративної 
газонної суміші. Суміш трав, що входять до складу даного газону, дає можливість 
створити прекрасний, інтенсивно зелений, густий і щільно килимковий газон з 
витонченою фактурою. Газон розрахований на дуже повільне зростання і низьке 
скошування з другого року (2-4 см). Використовують для озеленення місць відпо-
чинку, зон, прилеглих до житлових будинків, садів, клумб. 

EG DIY Classic

Пажитниця багаторічна 25%

Костриця червона 70%

Тонконіг лучний 5%

EG DIY Ornamental

Пажитниця багаторічна 10%

Костриця червона 60%

Костриця червона мінлива 20%

Тонконіг лучний 10%

EG DIY Shade

Пажитниця багаторічна 10%

Костриця червона 20%

Костриця очеретяна 70%

EG DIY Sport

Пажитниця багаторічна 20%
Пажитниця багаторічна 20%
Костриця червона 40%
Тонконіг лучний 20%

EG DIY Renovation

Пажитниця багаторічна 25%
Пажитниця багаторічна 25%
Пажитниця багаторічна 25%
Костриця червона 15%
Костриця червона мінлива 10%

Lippa Liliput, special 
mixture

Костриця червона мінлива 45%
Костриця червона мінлива 45%
Тонконіг лучний 10%



ТОВ «ДСВ-Україна»,  
бул.  Лесі  Українки, 34,  
а/с  № 39, 01133,  
м. Київ,  
тел. (044) 224-62-25
www.dsv-ukraina.com.ua

Більш детальну інформацію про точки продажу високоякісного насіння 
газонних трав від компанії DSV Ви можете отримати, звернувшись 
безпосередньо до нас або до наших дистриб’юторів:

ПП «Райський Сад»

Окремі сорти газонних трав селекції DSV та суміші 
власної торговельної марки

Україна, 04074, м. Київ 
вул. Автозаводська, 2
тел.: +38 (067) 233-11-66 
e-mail: paradisegarden@ukr.net

ТОВ «Бадваси»

Спеціалізовані суміші газонних трав програми EG DIY

Україна, 03680, м. Київ 
вул. Академіка Заболотного,  
150 А, офіс 103
тел.: +38 (044) 538 16 63 
моб.: +38 (067) 509-96-68 
факс: +38 (044) 538 16 64 
e-mail:  info@badvasy.com.ua
http://www.badvasy.com.ua/

Газонні суміші програми EG DIY можна 
придбати в садових центрах мережі 
супермаркетів «Епіцентр К»


