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Technische gegevens:

Materiaal Gesneden stekjes (sprossen)
van verschillende Sedum soorten

Verbruik: 50-150 g/m²

Eigenschappen:

voraussichtliche Artenzusammensetzung nach Erntezeitpunkt:

Belangrijk!

Mogelijke soorten: Grootbladig Kleinbladig
Sedum album in soorten X
Sedum spurium in soorten X
- Sedum hybridum, Immergrünchen X
- Sedum floriferum, Weihenstephaner X
- Sedum sexangulare X
- Sedum lydium glaucum (Sedum hispanicum) X
- Sedum kamtschatikum X

Verpakking: in een ademende open kunststof zak

Besteleenheid: vanaf 1 kg gemengde soorten, per soort tegen meerprijs mogelijk

Toepassing: Economisch Dak

Verwerking: Na ontvangst dezelfde dag nog verwerken.

Na uitstrooien licht aanrollen en vol en zat bewateren
(zie Optigroen-verwerkingsvoorschriften)
 

Opslag: Niet verwerkte sprossen max. 2 dagen houdbaar mits koel, droog en donker
opgeslagen en uitgespreid op droge ondergrond

Bovengenoemde gegevens zijn richtwaarden verkregen onder gecontroleerde omstandigheden (laboratorium producent) en zijn onderhevig 
aan een productietolerantie en/of afwijkingen. De gegevens in deze productbladen zijn zorgvuldig opgesteld uit hoofde van de technische 
kennis van Optigroen ten tijde van publicatie. Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. Optigroen kan geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden in dit document.

Aantal bloeinde sprossen bij aflevering onder de 5 %

Let op: De samenstelling en de procentuele verdeling van de soorten 
afhankelijk is van het tijdstip van de oogst  en seizoensgebonden variatie

vanaf ongeveer begin mei tot het einde van september ca 5 kleine en/of grootbladige 
soorten
in de overgangsperiode oktober / november of half / eind maart tot eind april
  ongeveer 10-20 % breedbladige soorten.
van december tot half / eind maart  kan tot ongeveer 95 % kleinbladige
  soorten zoals Sedum album en Sedum hispanicum aanwezig zijn en maximaal 5 %
  grootbladige soorten.

Tijdens de wintermaanden geen productie / levering van sprossen mogelijk!

Productblad

Sedum sprossen
Sedum sprossen (afgesneden stekmateriaal) bestaande uit 
verschillende Sedum soorten voor handmatig uitstrooien van 
extensieve dakbegroeiingen. (Voor verhoging van de 
biodiversiteit adviseren wij een combinatie met zadenmengsel 
type A of E met grassen en kruiden)

Kwaliteit van de sprossen volgens de kwaliteitseisen voor vaste planten
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