
Gama de seminte Gazonul™  

Gazonul™ Instant  
Dacă doriți un gazon care necesită costuri reduse de înființare și întreținere și care să crească 

rapid, indiferent de condițiile de climă sau relief, semințele Gazonul™ Instant sunt cele 

mai recomandate. Astfel, vă puteți bucura de o peluză verde cu efort minim, în mai puțin de 
două saptămâni.  
Obținut dintr-un amestec de semințe cu caracter polivalent, gazonul rezultat se 
instalează imediat și răsare între 3-10 zile, în funcție de climă. Mai mult, prin germinarea 
rapidă, se reduce considerabil capacitatea buruienilor de a crește.   
Cu un grad mare de adaptabilitate și rezistență la trafic și dăunători, gazonul obținut din 

semințele Instant este pretabil atât pentru zonele de câmpie, cât și pentru cele de deal sau 

de munte. De asemenea, semințele pot fi folosite cu succes și pentru înființarea spațiilor de 
agrement sau pentru acoperirea terenurilor de sport pentru amatori.   

Prin drumul scurt parcurs de la plantare la prima cosire, semințele Gazonul™ Instant se 

remarcă față de celelalte semințe din gama Gazonul™, fiind cele mai eficiente în 

instalare și creștere.  
  
A.Caracteristici generale  

Culoare: verde  

Tip produs: seminte   

Tip: gazon  

Denumire: Instant  

Cerințe lumină: soare, semi-umbra  

Perioada de germinare: 7-10 zile  

Perioada de plantare: Martie - Decembrie  

B. Dimensiuni  

Greutate: 750g / 4 kg  

C. Specificații tehnice:  

Puritate: 99%  

Germinatie: minim 95%  

Finețe: mare  

Rezistența la trafic: mare  

Rezistența la boli: mare  

Rezistența la secetă: medie  

Rezistența la umbră: medie  

Viteza de instalare: foarte mare   

D. Norme de plantare a semințelor Gazonul™ Instant:  

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 Instant:  

Înălțimea recomandata la cosire: 5-6 cm  

Înălțimea recomandata dupa cosire: 2-3 cm  

Frecventa recomandata a cosirii: deasa  

Perenitatea in conditii optime: medie  

E. Mod de ambalare:  

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


