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MUNDIAL 

 

Η σειράMUNDIALαποτελείται από Αμερικανικές ποικιλίες με χαρακτηριστικό το έντονο πράσινο χρώμα, 

 περιέχει βιοενεργοποιητές και μυκόρριζες (συμβιωτικοί μύκητες). Τα πλεονεκτήματα που προκαλούνται από την 

ξηρή επεξεργασία με βιοενεργοποιητές και μυκόρριζες είναι πολλά 

- αναγεννά το έδαφος κοντά στην ριζόσφαιρα 

-βοηθά στη βελτιστοποίηση της λίπανσης και της άρδευσης  

- βελτιώνει την ισορροπία του οικοσυστήματος του εδάφους 

- προωθεί την ανάπτυξη και τη ριζική λειτουργία αυξάνοντας την αντοχή του φυτού στο στρες. 

Επίσης αυξάνει την ικανότητα της ρίζας των φυτών στην απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών από την οργανική ουσία 

και την αντοχή στο υδατικό στρες. Ακόμα η παρουσία από τριχόδερμα είναι καθοριστική μιας και ανταγωνίζεται στο 

χώρο άλλου μύκητες οι οποίοι είναι παθογόνοι. 

 

Mundial N. 210 Για παραλιακούς κήπους 

Mundial N. 220 Για γήπεδα ποδοσφαίρου 

Mundial N. 230 Για περιοχές με ξηρασία και χαμηλή συντήρηση 

Mundial N. 330 Για αθλητικές εγκαταστάσεις 

Mundial N. 340 Για διακοσμητικούς κήπους 

Mundial N. 400 Για την δημιουργία χλοοτάπητα σε ρολό  



Mundial N. 210 

Προορίζεται για δημόσιους και ιδιωτικούς κήπους και παρτέρια. Κατάλληλο για παράκτιες περιοχές. Αποτελείται 

από ποικιλίες σπόρων που είναι ανθεκτικές σε θερμά κλίματα  και σε υψηλή αλατότητα. Έχει αργή ανάπτυξη με 

αντοχή στο πάτημα. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών250-270m2 

 

 
Ποσότητα σποράς: 4 κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε παράσιτα και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Χρειάζεται στις πρώτες φάσεις 
της ανάπτυξης. 
Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 

 

Mundial N. 220 

Προορίζεται για αθλητικές εγκαταστάσεις και περιοχές με έντονο πάτημα. Ταχέως αναπτυσσόμενο μείγμα με 

μεγάλη αναγεννητική ισχύ, ειδικά κατάλληλο για γήπεδα ποδοσφαίρου και αθλητικών χώρων. Αποτελεί έναν 

ισχυρό, παχύ και έντονο πράσινο χλοοτάπητα.  

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών285-330 m2, 2,5 κιλών 70-80m2, 1 κιλού 28-33 m2. 

 

 
Ποσότητα σποράς: 3-3,5  κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
μυκητολογικές ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη. 
Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 
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Mundial N. 230 

Προορίζεται για δημόσιους και ιδιωτικούς κήπους, αθλητικούς χώρους και περιοχές χαμηλής συντήρησης. 

Μίγμα ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία και στην θερμότητα. Δεν είναι κατάλληλο για κομψούς διακοσμητικούς 

κήπους. Απαιτεί χαμηλή συντήρηση. Συνιστούμε την κοπή σε ύψος περίπου 4 εκατοστών. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών220-250m2 , των 2,5 κιλών55-60m2 

 

 
Ποσότητα σποράς: 4-4,5 κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Χρειάζεται στις πρώτες φάσεις 
της ανάπτυξης. 
Βλάστηση: 7-10 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 

 

Mundial N. 330 

Προορίζεται για αθλητικές εγκαταστάσεις και περιοχές με έντονο πάτημα. Ταχέως αναπτυσσόμενο μείγμα με μεγάλη 

αναγεννητική ισχύ και αντοχή στο πάτημα, ειδικά κατάλληλο για γήπεδα ποδοσφαίρου και αθλητικών χώρων. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών330-380 m2, 2,5 κιλών 80-90m2, 1 κιλού33-38m2. 

 

 
Ποσότητα σποράς: 2,5-3 κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
μυκητολογικές ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη. 
Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 
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Mundial N. 340 

Προορίζεται για δημόσιους και ιδιωτικούς κήπους και παρτέρια. Το μείγμα αυτό αποτελείται από είδη και 

ποικιλίες υψηλής ποιότητας, όπου σχηματίζουν ένα διακοσμητικό σκούρο πράσινο γκαζόν. Απαιτεί μία μέτρια 

συντήρηση και ανθεκτική σε σοβαρές ασθένειες.  

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών285-335m2 , των 2,5 κιλών70-85m2, 1 κιλού28-33m2. 

 

 
Ποσότητα σποράς: 3-3,5 κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη στις πρώτες 
φάσεις της ανάπτυξης. 
Βλάστηση: 8-15 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες 
σε ύψος 3-5cm. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 

 

Mundial N. 400 

Προορίζεται για την δημιουργία ρολού χλοοτάπητα. Ο χλοοτάπητας αυτός που θα δημιουργηθεί θα είναι ανθεκτικός 

στην φθορά, θα έχει ταχεία ανάπτυξη και μεγάλη ικανότητα αναγέννησης. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών250-285m2, 2,5 κιλών60-70m2. 

 

 
Ποσότητα σποράς: 3,5-4 κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη στις πρώτες 
φάσεις της ανάπτυξης. 
Βλάστηση: 7-10 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες 
σε ύψος 3-5cm. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 
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STAR GREEN 

 

 
BS/101 SUNΓια ηλιόλουστες περιοχές 
 
BS/102 SUNΓια ηλιόλουστες περιοχές και αποκατάσταση του γκαζόν. 
 
BS/103 POWERΠοικιλία με πολύ αντοχή σε ξηρασία, ασθένειες και πάτημα. 
 
BS/104 ENERGY Με μεγάλη δυνατότητα αναγέννησης. 
 
CONI/120 PLAYPROFΓια αθλητικές εγκαταστάσεις. 
 
AS/110 OMBRA Για περιοχές με σκιά. 
 
AS/130 OMBRA Για χαμηλό φωτισμό λόγω δέντρων. 
 

Σειρά από μείγματα σπόρων για χλοοτάπητες που προορίζονται για τον τομέα του χόμπι. Παρουσιάζεται μια σειρά 

μειγμάτων σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις κύριες χρήσεις. Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται επιλέγονται με 

μεγάλη προσοχή στην παγκόσμια σκηνή, αξιοποιώντας τα αγρονομικά αποτελέσματα των κύριων ερευνητικών και 

επιλεγμένων ινστιτούτων. Τα πιο περιζήτητα χαρακτηριστικά είναι η προσαρμοστικότητα, η αντοχή στις ασθένειες,  

η αντοχή στο πάτημα και οι θερμικές και υδατικές καταπονήσεις. Οι προτεινόμενες συνθέσεις έχουν δοκιμαστεί 

εδώ και δεκαετίες. Επανεξετάζονται ετησίως για να ανταποκρίνονται στις κλιματικές αλλαγές και να βελτιώνουν τα 

χαρακτηριστικά των νεοσύστατων ποικιλιών. 

BS/101 SUN 

Προορίζεται για δημόσιους και ιδιωτικούς κήπους και παρτέρια. Κατάλληλο για ηλιόλουστες περιοχές. Πυκνός 

χλοοτάπητας με φωτεινό πράσινο χρώμα και επιθετικότητα προς τα ζιζάνια. Ο χλοοτάπητας δημιουργείται γρήγορα, 

προσαρμόζεται σε πολλές διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και απαιτεί μία μέση προς χαμηλή συντήρηση.  

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών280-330m2. 

 

 
Ποσότητα σποράς: 3,5-4 κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη. 
Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες 
σε ύψος 4-5cm. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 
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BS/102 SUN 

Προορίζεται για πάρκα διακοσμητικούς κήπους και αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατάλληλο για ηλιόλουστες 

περιοχές. Το μείγμα αυτό χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της χλόης από ένα πυκνό ομοιόμορφο 

χλοοτάπητα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε Lolium. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών270-280m2, των 5 κιλών130-150m2, 1 κιλού27-30 m2 

 

 
Ποσότητα σποράς: 4 κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
μυκητολογικές ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη. 
Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 

 

BS/103 POWER 

Προορίζεται για Δημόσιους και ιδιωτικούς κήπους, περιοχές χαμηλής συντήρησης. Μίγμα ιδιαίτερα ανθεκτικό στη 

θερμότητα και χάρη στο ριζικό του σύστημα το οποίο αναπτύσσεται βαθιά ακόμη και σε βαριά εδάφη, είναι 

ανθεκτικό και στην ξηρασία και αρκετά ανθεκτικό στις ασθένειες. Είναι ιδανικό για έδαφος με κακή στράγγιση ή 

χωρίς άρδευση. Πολύ ανθεκτικό στο πάτημα και διατηρεί καλό χρώμα και κατά την διάρκεια του χειμώνα. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών270-280m2, των 5 κιλών130-150m2. 

 

 
Ποσότητα σποράς: 4 κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη στις πρώτες 
φάσεις της ανάπτυξης. 
Βλάστηση: 7-10 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες 
σε ύψος 4-5cm.. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 
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BS/104 ENERGY 

Προορίζεται για δημόσιους, ιδιωτικούς κήπους αποκατάσταση κήπων και αθλητικών χώρων λόγω της μεγάλης 

αναγεννητικής ισχύς της ποικιλίας. Μίγμα κορυφαίας ποιότητας αμερικανικής πολυετή ήρας. Αποτελεί ένα πυκνό 

και ομοιόμορφο χλοοτάπητα που παρέχει εξαιρετική κάλυψη ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 5 κιλών130-150m2, 1 κιλού27-30 m2 

 

 
Ποσότητα σποράς: 4-4,5κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη στις πρώτες 
φάσεις της ανάπτυξης. 
Βλάστηση: 7-10 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες 
σε ύψος 4-5cm. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 

 

CONI/120 PLAYPROF 

Προορίζεται για αθλητικούς χώρους ή και ιδιωτικούς κήπους. Προσαρμόζεται σε όλα τα κλίματα. Κατάλληλο για 

γήπεδα ποδοσφαίρου ή για ιδιωτικούς κήπους που χρησιμοποιούνται συχνά λόγω της μεγάλης αντοχής στο πάτημα. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών280-330m2, των 5 κιλών130-150m2, 1 κιλού27-30 m2, 0,5 κιλού 13-15m2. 

 

 
Ποσότητα σποράς: 3,5κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη. 
Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες 
σε ύψος 4-5cm. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 
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AS/110 OMBRA 

Προορίζεται για πάρκα και διακοσμητικούς κήπους με μικρή έκθεση στον ήλιο. Αργά αναπτυσσόμενος χλοοτάπητας 

από μίγμα με είδη ανθεκτικά και με έντονο πράσινο χρώμα. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών270-280m2, των 5 κιλών130-150m2, 1 κιλού27-30 m2, 0,5 κιλού 13-15m2. 

 

 
Ποσότητα σποράς: 3,5-4κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη. 
Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες 
σε ύψος 4-5cm. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 

 
 

AS/130 OMBRAUNDERGROWTH 

Δημιουργία ενός αργά αναπτυσσόμενου χλοοτάπητα που προορίζεται για πάρκα και διακοσμητικούς 

κήπους. Χάρη στις ποικιλίες που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλο για κήπους που η επιφάνεια τους 

καλύπτεται από φυτά με αποτέλεσμα την μικρή έκθεση στον ήλιο. 

Συσκευασία:  

Σάκος των 10 κιλών270-280m2, των 5 κιλών130-150m2, 1 κιλού27-30 m2. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Ποσότητα σποράς: 3,5κιλά ανά 100m2 
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-
Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και 
σε κοντινούς μήνες όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και 
ασθένειες. 
Άρδευση: Απαραίτητη. 
Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές 
συνθήκες. 
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες 
σε ύψος 4-5cm. 
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-
70 ημέρες. 
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 MACROTERME: Φυτά κατάλληλα για ζεστά καλοκαίρια με ήπιους χειμώνες,  

              κατάλληλα για μεσογειακό κλίμα 

 MICROTERME:   Φυτά κατάλληλα για κρύους χειμώνες και ήπια καλοκαίρια. 

MACROTERME 

BLACK JACK (Cynodon dactylon) 
Προορίζεται: Για γήπεδα γκολφ, αθλητικές εγκαταστάσεις, κήπους, πάρκα. 

Το BlackJack είναι ένα υβρίδιο υψηλής ποιότητας με αντοχή στα θερμά και στα ψυχρά κλίματα και χαρακτηρίζεται 

από την εξαιρετική του αντοχή στις ασθένειες και στην γρήγορη ανάκαμψη του από το στρες. Σχηματίζει ένα πολύ 

πυκνό και συμπαγές χλοοτάπητα με έντονο πράσινο χρώμα, λεπτά φύλλα και έχει ένα μεγάλο αριθμό ριζωμάτων. 

ΜΑΥΑ (Cynodon sactylon) 
Προορίζεται: Κήπους και πάρκα. 

Από τις καλύτερες αμερικανικές ποικιλίες για την παραγωγή χλοοτάπητα. Έχει φωτεινό πράσινο χρώμα και καλή 

ανάπτυξη. Σχηματίζει ένα πυκνό και συμπαγή τάπητα με πολύ λεπτά φύλλα. Πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες στο 

κρύο και στο στρες. 

AGROSTIDE (Creeping Bentgrass) 
Προορίζεται: Για γήπεδα γκολφ, αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Πολυετές είδος που σχηματίζει έναν πολύ πυκνό  και έντονο πράσινο χλοοτάπητα, φέρει στύλους και η εξάπλωση του 

δίνει μία ομοιόμορφη κάλυψη. Έχει εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες και είναι κατάλληλο για το μεσογειακό κλίμα. Η 

συνιστώμενη δόση του είναι 6gr/m2. 

Whittet kikuyu grass (Pennisetum clandestinum) 
Το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή σε ξηρασία, αλατότητα, θερμότητα και ασθένειες. Έχει μικρή 

περίοδο χειμερινής αδράνειας σε παράκτιες περιοχές με ήπιους χειμώνες. Συνεπώς μπορεί να διατηρήσει το πράσινο 

χρώμα ακόμα και κατά τους ψυχρούς μήνες. 

Dicondra (Dichondrarepens) 
Αυτό το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη επειδή είναι χαμηλό, έρπετε, διακλαδίζεται και έχει 

μικροσκοπικά στρογγυλεμένα φύλλα. Αντέχει τη θερμότητα με κάποια μικρή άρδευση. Δεν υπομένει στην ξηρασία 

και μπορεί δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Δεν υπομένει το πάτημα, αλλά αντέχει πολύ καλά στην σκίαση. Δεν χρειάζεται κούρεμα σε καλά στραγγιζόμενες, 

ηλιόλουστες περιοχές αν και μπορεί να κοπεί μία φορά το μήνα για να αναπτυχθεί οριζόντια ανάπτυξη. 

Αποτελεί ένα αρκετά πυκνό και κομψό πράσινο χλοοτάπητα. Χρησιμοποιείται για χλοοτάπητες σε κατοικημένες 

περιοχές και για μικρές γλάστρες σε εύκρατες ζώνες. 

ErbaCapriola (Cynodondactylon) 
Πολυετές φυτό με στόλωνες και ριζώματα με λεπτά φύλλα. Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους των  εδαφών 

ακόμα και στα αλατούχα. Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία κάνοντας το ακόμα και την θερινή περίοδο να έχει ένα 

λαμπερό πράσινο χρώμα. Το φυτό εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 10οC. 

Εξαπλώνεται γρήγορα σχηματίζοντας ένα πυκνό, ομοιόμορφο χλοοτάπητα ανθεκτικό στο πάτημα. Μπορεί να κοπεί 

χαμηλά έως και 2 εκατοστά. Δεν αντέχει στην σκιά. Κατάλληλο για χώρους άθλησης, για διακόσμηση, για στερέωμα 

αναχωμάτων πλαγιές και αμμώδεις περιοχές. 

 



MICROTERME 

GRAMINACEAE 

Loietto perenne (Loliumperenne) 
Ποικιλία μεγάλης αντοχής στο ψύχος, στις ασθένειες και στο πάτημα. Η εγκατάστασή και η ανάπτυξη του είναι 

γρήγορη. Στους καλοκαιρινούς μήνες με υψηλές θερμοκρασίες θέλει φροντίδα με αρκετά ποτίσματα σε αντίθεση 

με τον χειμώνα που δεν χρειάζεται καθόλου. 

Agrostidestolonifera (Agrostispalustris) 
Ποικιλία υψηλής ποιότητας, ιδανική για γήπεδα γκολφ. Έρπων φυτό το οποίο έχει πολυάριθμους 

στόλωνες δημιουργώντας έτσι ένα πυκνό και ομοιόμορφο χλοοτάπητα. 

Θα πρέπει να κόβεται χαμηλά 0,5-2cm. Απαιτεί επαρκή λίπανση και τακτικό πότισμα εξαιτίας του πολύ 

επιφανειακού του ριζικού συστήματος. 

Agrostidetenue (Agrostistenuis) 
Το είδος αυτό ανατάσσεται ταχύτατα σε μορφή τούφας και ενίοτε σε έρπουσα μορφή. Προσαρμόζεται 

εύκολα στις περιβαλλοντικές συνθήκες και σε διάφορα εδάφη. Δεν αντέχει στις ξηρασία οπότε πρέπει 

να ποτίζεται τακτικά το καλοκαίρι. Θα πρέπει να γίνει καλή σπορά  για να αναπτυχθεί ένας πυκνός 

χλοοτάπητας που αντιστέκεται καλά ενάντια σε κοπές. Είναι ιδανικό για διακοσμητικούς χλοοτάπητες 

και ιδιωτικούς κήπους. 

Festuca arundinacea (Festucaarundinacea) 
Η ποικιλία αυτή είναι ανθεκτική στην ξηρασία και στο ψύχος. Αδελφώνει έντονα έχει βαθύ ριζικό 

σύστημα και δίνει πλούσιο φύλλωμα. Ο χλοοτάπητας που δημιουργεί είναι πυκνός πράσινοςσκούρος 

και έχει μεγάλη αντοχή στο πάτημα, στην συχνή χρήση στην ζέστη και στην ξηρασία. Είναι κατάλληλο 

για αθλητικά γήπεδα, πάρκα κήπους και άλλα. 

Festucarossa (Festucarubra) 
Ποικιλία με μεγάλη αντοχή και προσαρμοστικότητα. Αποτελείται από ισχυρά ριζώματα που γεμίζουν 

τα κενά στο γρασίδι. Αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες και την αλατότητα και τις κύριες μυκητολογικές 

ασθένειες σε ένα χλοοτάπητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή και με άλλες ποικιλίες του 

ίδιου είδους. Το λεπτό του φύλλο του δίνει εξαιρετική εμφάνιση στον χλοοτάπητα. 

Festuca rossa commutata (Festuca rubra fallax) 
Αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό και έχει πολύ λεπτά φύλλα. Προτιμά μαλακό χώμα με καλή 

στράγγιση και πλούσια σε οργανική ουσία. Αντέχει λίγες ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας πέρα από 

ορισμένα όρια. Μπορεί να αντέξει κοπές και κάτω από τα 3cm. 

Κατάλληλο για συχνά χρησιμοποιούμενους διακοσμητικούς χλοοτάπητες, και μπορεί να αναμιχθεί 

με άλλα είδη για αθλητικούς χώρους. 

Festuca rossa tricofilla (Festucarubratricophilla) 
Η ποικιλία αυτή έχει πυκνές ρίζες και καλή ανάπτυξη. Αντέχει στην ξηρασία και στην υπερβολική 

αλατότητα. Είναι κατάλληλο για αναχώματα, πλαγιές και σκιασμένες περιοχές. Είναι ανθεκτική στο 

πάτημα και δημιουργεί ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Είναι επομένως κατάλληλο για διακοσμητικό 

γκαζόν και περιοχές για παιχνίδι. 
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