
Gazonul™ Premium 

Gazonul™ Premium este o mixtură de soiuri de semințe atent selecționate și testate de peste 20 
de ani. Create special pentru a răspunde exigențelor practice și estetice ale consumatorilor, 
garantăm obținerea unei culturi de gazon dense, omogene, de o culoare verde închis, uniformă 
și elegantă.   
De o calitate deosebită, gazonul rezultat din semințele Gazonul™ Premium este destinat pentru 
înființarea peluzelor în cartierele rezidențiale, în parcurile publice, pe terenurile de sport cu un 
înalt grad de performanță, dar și pentru a contura grădina ideală.  
Semințele Gazonul™ Premium  sunt perfecte pentru obținerea unei peluze cu o durată mare de 
viață, corelată cu ușurința întreținerii în condiții optime. Cu o rezistență ridicată la secetă și boli, 
gazonul obținut este foarte eficient în condiții de trafic intens și se regenerază rapid după 
incidența factorilor de stres. Mai mult, consistența și gradul ridicat de acoperire a covorului de 
iarbă rezultat, oferă cele mai bune condiții de desfășurare a activităților sportive,  performanța 
fiind garantată.  
 
A.Caracteristici generale  
Culoare: verde  
Tip produs: semințe   
Tip: gazon  
Denumire: Premium  
Cerințe lumină: soare,semi-umbră, umbră  
Perioada de germinare: 8-15 zile  
Perioada de plantare: Martie - Decembrie  
 
B. Dimensiuni  
Greutate: 4 kg 
 
C. Specificații tehnice:  
Compoziție: Specie dominantă Festuca arundinacea (conține și semințe de Lolium perenne) 
Puritate: 99,8% - 100% (liber de Poa annua și alte graminee perene și anuale)  
Germinație: minim 95%  
Rezistența la trafic: foarte mare  
Rezistența la boli: foarte mare  
Rezistența la secetă: foarte mare  
Rezistența la umbră: foarte mare  
Viteza de instalare: mare   
 
D. Norme de plantare a semințelor Gazonul™ Premium:  
Norma de însămânțare: 1kg = 35-50 m2  
Adâncimea de însămânțare: 1-1,5 cm  
Norma de supraînsămânțare:1kg = 70-100 m2  
 
 
 



 
E. Norme de îngrijire a gazonului rezultat din semințele Premium:  
Înălțimea recomandată la cosire: 5-6 cm  
Înălțimea recomandată după cosire: 2,5-3 cm  
Frecvența recomandată a cosirii: deasă  
Perenitatea în condiții optime: foarte mare  
 
E. Mod de ambalare:  
Dimensiuni ambalaj: 41,7 x 25 x 13 cm  
Tip ambalaj: Sac carton 
 


