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Materiaal Variant EKR-kruiden: 
ca. 30 kruidensoorten 
Variant EGR-grassen: 
ca. 9 grassoorten
Variant EKR-kruiden wild inheems: 
ca. 31 kruidensoorten

Leveringsvorm In actief ademende, stoffen zak voor 
telkens 200, resp. 500 m². Kruiden- en 
graszaden zijn in principe apart verpakt

Hoeveelheid/
leveringseenheid

Bij 200 m²:
232 g standaard kruidenzaad, of wild 
inheems. Indien nodig, bovendien 66 g 
graszaad als bijmenging
Bij 500 m²:
580 g Standaard kruidenzaad, of
wild inheems. Indien nodig, bovendien 
166 g graszaad als bijmenging

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Optigrün zaaizaad EKR/EGR voor toepassing in het systeem 
Natuurdak en/of Hellend Dak. Kan in combinatie met Sedum 
sprossen (50 g/m2) toegepast worden. 

Toepassing
- Natuurdak of Hellend Dak (indien bewaterd)
- Geschikt als aanvulling op Sedum sprossen indien men meer 
  variatie wil bereiken of meer biodiversiteit

Bijzondere eigenschappen
- Kwaliteit van het zaaigoed conform de vereisten van de
  FLL-richtlijnen voor groenvoorzieningen op daken voor de 
  gesteldheid van wilde planten uit vermeerderingsvoorraden
- Minimale zuiverheid zaaigoed meer dan 75%
- Minimaal kiemvermogen meer dan 70%
- Draagstof voor het vergemakkelijken van gelijkmatige 
  zaaigoedverdeling
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