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Plantensoorten Diverse sedum-, kruiden-, gras- en vaste 
plantjes

Plugjesmaten 3, 4 en 5-6 cm plugjes
Aanbevolen 
hoeveelheid

3 cm-plugjes: ca. 20-25 stuks/m2
4 cm-plugjes: ca. 16-20 stuks/m2
5-6 cm-plugjes: < 16 stuks/m2

Verpakking: Kleine hoeveelheden: verpakt in 
kartonnen doos, anders in trays of 
speciale luchtdoorlatende pallets

Hoeveelheid/
levereenheden

Afname per volle tray:
3-cm plugjes: tray à 160 stuks
4-cm plugjes: tray à 100 stuks
5-6-cm plugjes: tray à 50 stuks
Gemengde trays en kleine hoeveelheden 
op aanvraag (tegen meerprijs bij afname 
van kleinere hoeveelheden)

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.

Speciale Sedum-, kruiden- en grassen plugplantjes voor 
toepassing bij dakbegroeiingen in verschillende kluitgroottes

Toepassing
Bij extensieve dakbegroeiing vanaf 60 mm substraatlaag

Verzorging
- Na aanplant direct bewateren zodat de substraatlaag verzadigd 
  is om de wortelvorming volledig te stimuleren.
- Bij aanplant direct een startbemesting geven.
- Totdat de begroeiing 95% volgroeid is heeft het extra onderhoud 
  nodig

Bijzonderheden
De planten worden volgens de „kwaliteitsvoorschriften vaste 
planten“ resp. volgens DIN 18916 gekweekt wat  overeenkomt met
Kwaliteitskenmerken van de FLL-richtlijn groendaken.
Ze hebben met name de volgende kenmerken:
- Gekweekt in speciale substraten met een hoog mineraalgehalte
- Geen overbemeste toestand.
- Sterke, soortspecifieke scheut.
- Teelt in trays met een maximale kluithoogte van 5 cm.

Bewaaradvies
De planten kunnen in de originele verpakking ca. 3 dagen op een 
koele, schaduwrijke plaats worden opgeslagen. Let op: dit is 
INCLUSIEF de transporttijd. De pallets moeten worden uitgepakt en 
enkellaags op een koele, schaduwrijke plaats bevochtigd worden 
bewaard.

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux
Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk

Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

www.optigruen.de  |  www.optigroen.nl |  www.optigreen.be

OPTIGRÜN PLUGPLANTEN
Plugplanten

PRODUCTBLAD


