
Gama de seminte Gazonul™  

  

Gazonul™ Secetă   
Semințele Gazonul™ Secetă sunt special concepute pentru un climat uscat și pentru 

spațiile fără sistem automatizat de irigare sau cu drenaj redus. Provenit dintr-un amestec de 
semințe cu grad ridicat de puritate si germinație, gazonul rezultat se caracterizează prin 
rădăcini bine dezvoltate și un foliaj sănătos. În condiții de secetă, gazonul își 
menține culoarea verde și are o cromatică placută.   

Semințele Gazonul™ Secetă sunt alegerea ideală pentru cei care își doresc o peluză 

frumoasă, fără prea multe bătăi de cap. Mai mult, ele reprezintă soluția cea mai sustenabilă 
de economisire a resurselor de apă, energie și timp.   
În plus, gazonul are o rezistență mare la dăunători și boli, o toleranță crescută la lipsa 

nutrienților din sol și se păstrează bine la călcare. Astfel, semințele Gazonul™ Secetă pot fi 

utilizate cu succes pentru peluzele destinate activităților de agrement sau sportive.  
În condiții de întreținere optime, semințele au o perenitate foarte mare și o calitate crescută. 
Ele pot fi folosite împreună cu semințele Gazonul™ Umbră, rezistând perfect atît la soare, cât 
și la umbră și semi-umbră.  

  
A.Caracteristici generale  

Culoare: verde  

Tip produs: seminte   

Tip: gazon  

Denumire: Seceta  

Cerințe lumină: soare,semi-umbra, umbra  

Perioada de germinare: 8-15 zile  

Perioada de plantare: Martie - Decembrie  

B. Dimensiuni  

Greutate: 750g / 4 kg  

C. Specificații tehnice:  

Puritate: 99,8% - 100%  

Germinatie: minim 95%  

Rezistența la trafic: mare  

Rezistența la boli: mare  

Rezistența la secetă: foarte mare  

Rezistența la umbră: mare  

Viteza de instalare: medie   
D. Norme de plantare a semințelor Gazonul™ Seceta:  

Norma de însămânțare: 1kg = 35-50 m2  

Adancimea de insamantare: 1-1,5 cm  

Norma de supraînsămânțare:1kg = 70-100 m2  

E. Norme de îngrijire a gazonului rezultat din semintele Seceta:  

Înălțimea recomandata la cosire: 5-6 cm  

Înălțimea recomandata dupa cosire: 2,5 cm  

Frecventa recomandata a cosirii: medie  

Perenitatea in conditii optime: foarte mare  

E. Mod de ambalare:  

Dimensiuni ambalaj: 29 x 17 x 6,5 cm / 50 x 26 x 13 cm  


