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Managementul de
întreţinere în mod
profesional al gazonului
este într-o continuă
schimbare în concordanţă
cu presiunea creată de
factorii de mediu şi cei
economici.
În momentul de faţă, administratorii, prin
managementul aplicat, se străduiesc în permanenţă să
obţină cele mai performante suprafeţe cu gazon.
ICL poate susţine aceste eforturi prin crearea
unor amestecuri de seminţe adecvate, fertilizare
personalizată şi suport tehnic permanent.
Suntem adepţii unei abordări integrate a
managementului gazonului prin programul iTurf şi avem
în portofoliu o gamă variată de seminţe de gazon care
vor face faţă cerinţelor şi aspiraţiilor dumneavoastră.
În numele companiei ICL, vă doresc mult succes în
administrarea suprafeţelor cu gazon pentru obţinerea
unei calităţi excelente a acestora.

Simon Taylor
Product & Business Development Manager
EMEA Grass Seeds,
ICL-Specialty Fertilizers
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Programul de testare a seminţelor de gazon
Dezvoltarea unor varietăţi cu performanţe excelente este esenţială
pentru sustenabilitatea şi perfomanţa suprafeţelor cu gazon natural.
ICL a dezvoltat un sistem de referinţă foarte uşor prin utilizarea unor
imagini simbolice care vor ajuta managerii în alegerea celor mai
adecvate amestecuri sau varietăţi pure de seminţe de gazon pentru
condiţiile specifice fiecăruia dintre ei.
Prin evaluarea atentă a varietăţilor de seminţe, oferim unul din cel mai mare portofoliu de seminţe de
gazon existent pe piaţă, cu amestecuri adaptate diverselor condiţii climatice şi diferitelor abordări de
management.
Pentru alegerea varietăţilor se ţine cont de genetica acestora, de adaptabilitatea lor la condiţii climatice
reci sau la temperaturi ridicate, seminţe provenite din cele mai renumite varietăţi din Europa şi America.
Indiferent de problemele cu care vă confruntaţi: trafic intens, temperaturi ridicate, salinitate, umbră sau
diverse boli, ICL are soluţia.
Performanţa şi puritatea ridicată sunt bazele programului de management integrat al gazonului.

Locaţiile de testare a
seminţelor de gazon:
Marea Britanie, Italia, Franţa,
Olanda, Slovacia, Cehia, USA
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Sistemul de
recunoaştere a
seminţelor de gazon ICL
Pentru a obţine o evaluare precisă
a performanţei varietăţilor de
gazon, acestea sunt testate de terţe
companii abilitate în determinarea
şi evaluarea celor mai importante
caracteristici ale acestora.

Ce înseamnă aceste simboluri:
Toleranţă la trafic intens

Prezintă rezistenţă mărită la traficul intens şi refacere
rapidă. Pretabil pentru stadioane sportive, terenuri de
antrenament şi alte suprafeţe cu trafic intens.

Toleranţă la temperaturi scăzute

Capacitate de germinare şi creştere la temperaturi
scăzute. Se pretează pentru însământări în extrasezon,
când se înregistrează, în mod normal, temperaturi
scăzute.

Toleranţă la umbră

Prezintă perfomanţă ridicată în condiţii cu luminozitate
scăzută. Se pretează pentru anumite stadioane, în jurul
clădirilor înalte sau în alte zone umbrite natural de
arbori.

Boala petelor maro

Rhizoctonia (boala petelor maro) poate afecta gazonul în
special în perioadele reci ale anului. Acest simbol indică
faptul că varietăţile sau amestecurile de seminţe prezintă
o toleranţă îmbunătăţită faţă de această boală.

Aspect vizual

O combinaţie de seminţe de gazon ce conferă o
culoare intensă tot timpul anului, densitate, rezistenţă
la boli şi o textură plăcută a frunzelor.

Toleranţă la secetă

Se caracterizează prin toleranţă la temperaturi ridicate
şi secetă. Pretabil pentru suprafeţe cu resurse limitate
de apă şi unde temperaturile ridicate este un factor
restrictiv pentru celelalte varietăţi.

Mentenanţă redusă

Caracteristică ce cuprinde toate aspectele manageriale
de reducere a costurilor. Aici putem include mai puţine
tunderi, reducerea nivelului nutriţional dar şi frecvenţa
redusă în controlul bolilor.

Toleranţă la salinitate

Prezintă toleranţă la salinitate. Pretabil pentru terenurile
cu grad ridicat de salinitate sau pentru situaţiile în care
apa de irigat are un idex de salinitate ridicat.

Toleranţă la boli

Toleranţă mai ridicată, prin natura varietăţilor, faţă de
bolile comune ale gazonului.

Calitatea rulourilor de gazon

Amestec ce asigură puritatea, fără contaminări cu
alte seminţe de gazon sau buruieni.
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Amestecurile de seminţe de gazon ProSelect
Amestecurile de seminţe din gama ProSelect au fost special create pentru
terenuri de golf, arene sportive, producerea rulourior de gazon şi pentru
amenajări peisagere speciale. Portofoliul de varietăţi este dezvoltat prin
continuă cercetare de către ICL şi în colaborare cu partenerii săi internaţionali cu
scopul de a crea şi aduce pe piaţă cele mai noi varietăţi. Acest sinergism asigură
o dezvoltare şi îmbunătăţire constantă a amestecurilor de seminţe de gazon.
zz Amestecuri speciale pentru utilizatori profesionişti
zzAmestecuri specifice fiecărei ţări în funcţie de
condiţiile variabile ale acestora
zz Amestecuri realizate cu cele mai noi varietăţi din
portofoliul nostru într-o continuă diversificare

zz Testate de terţe companii abilitate, având
caracteristici remarcabile în ceea ce priveşte
puritatea şi germinaţia
zz Suport tehnic oferit ca parte a programului iTurf
al ICL

Varietăţile de seminţe de gazon
De asemenea, putem oferi varietăţi pure din portofoliul ICL pentru a satisface cerinţele speciale unui teren
de golf, arene sportive sau rulouri de gazon.
zz Agrostis stolonifera – Noile varietăţi apărute în
gama produselor ICL sunt special create şi gândite

sudul Europei.
zz Poa pratensis - ICL se poate mândri cu deţinerea în

pentru a putea fi implementate în programul de

portofoliu a celor mai performanţi hibrizi de Poa

management al gazonului. Scopul principal a fost

- Kentucky blue grass. Pe lângă alte caracteristici

obţinerea unei performanţe ridicate cu costuri cât

remarcabile, se evidenţiază începând de la

mai mici.

sistemul radicular puternic şi până la toleranţă

zz Agrostis capillaris – O varietate des utilizată pentru
terenurile de golf. Noile îmbunătăţiri dovedesc

ridicată la trafic intens.
zz Lolium Perenne – Una din cele mai utilizate

cerinţa redusă faţă de apă şi nutrienţi. Această

specii la nivel global pentru terenurile sportive.

specie de remarcă prin rezistenţa mărită faţă de

Portofoliul ICL include genetica Americană şi

boli.

cea Europeană pentru a satisface orice nevoi şi

zz Festuca rubra commutata & trichophilia – Varietate

metode de utilizare.

de Festuca creată şi dezvoltată pentru utilizări
multiple, de la programe cu mentenanţă redusă

zz Varietăţi speciale

până la suprafeţe de gazon administrate intens

Datorită diverselor regiuni cu condiţii climatice

zzFestuca arundincea – Prezintă un sistem radicular

specifice, ICL vă poate oferi anumite specii care

puternic, ce explorează solul în profunzime, cu

se adaptează condiţiilor dificile de creştere şi

toleranţă la secetă, fiind o specie importantă din

dezvoltare. Aste specii includ Paspalum, Zoysia,

potofoliul ICL, utilizată în special pentru ţările din

Bermuda şi Hard fescues.

Accesaţi www.icl-sf.com pentru a vă informa asupra întregului portofoliu de seminţe de gazon.
Vă puteţi alege apoi ţara pentru a afla care sunt varietăţile şi amestecurile pretabile condiţiilor locale.

Loturi de testare, Den Haan 2013
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RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
Parcuri
		Fairways
(Golf)

Sport 1

		 Terenuri
sportive

Amestec special creat pentru terenuri sportive ce
se pretează atât pentru înfiinţări noi cât şi pentru
supraînsămânţări.
Amestecul se remarcă prin calităţile excelente a patru varietăţi de Lolium
perenne, recomandate în listele oficiale Europene şi cele NTEP.Pentru acest
amestec au fost selectate varietăţi ce se caracterizează prin germinaţie rapidă,
rezistenţă la boli şi culoare placută tot timpul anului.

Beneficiile produsului Sport 1

1.

Toleranţă excelentă
la trafic intens

2.

Varietăţi de top
cu germinaţie şi
puritate remarcabile

3.

Culoare plăcută
ce se păstrează
tot timpul anului

Conţinut:
100% Lolium perenne
Doza de semănat: 30-40 gr/m2
Înălţimea de tăiere: 20-30 mm
Ambalaj: 10 kg
*imaginea este doar cu titlu de prezentare
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RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
Terenuri
sportive

Renovator

Amenajări peisajere
Parcuri

Renovator combină aspectul atractiv şi caracteristicile a
trei varietăţi de Lolium pentru a fi utilizat în crearea unor
suprafeţe supuse traficului intens.
Amestecul se remarcă prin aspectul plăcut al frunzelor celor trei varietăţi, Equate,
Pronto şi Replay, şi prin rezistenţa excelentă la trafic fiind special creat pentru
terenuri sportive, amenajări peisajere şi parcuri.

Beneficiile produsului Renovator

1.

Rapiditate în
instalare

2.

Culoare intensă şi
excelentă rezistenţă
la trafic

3.

Specific pentru
renovarea
gazonului
existent

Conţinut:
100% Lolium perenne
Doza de semănat: 25-35 gr/m2, 50-80 gr/m2 – pentru
supraînsămânţările din toamnă
Înălţimea de tăiere: 15-40 mm
Ambalaj: 10 kg
*imaginea este doar cu titlu de prezentare
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RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Speed Germ

Amenajări
peisajere
Parcuri

Terenuri
sportive

Speed Germ este un amestec creat pentru a fi utilizat în extrasezon datorită
varietăţilor de Lolium de a germina rapid şi la temperaturi mai scăzute.
Amestecul se remarcă prin aspectul fin al frunzelor a două varietăţi de Lolium, culoare verde plăcută şi
rapiditate în germinare chiar şi la temperaturi ce pot coborî până la 30 C, făcând posibilă utilizarea amestecului
într-o perioadă mai lungă de timp.
Ambele varietăţi, Agreement şi Vermio, sunt cotate în Lista Naţională din Franţa având capacitate ridicată de
germinare şi instalare. Agreement se remarcă prin germinare la temperaturi joase, iar Vermio oferă atât o
excelentă rezistenţă la trafic intens dar şi toleranţă la diverse boli.

Beneficiile produsului Speed Germ

1.

Germinare la
temperaturi joase
(de până la 30C)

2.

Excelentă rezistenţă
la trafic şi toleranţă
la boli

3.

Se poate utiliza în
extrasezon chiar
şi pentru supra
însământări

Conţinut:
100% Lolium perenne
Doza de semănat: 30-35 gr/m2
Înălţimea de tăiere: 25-30 mm
Ambalaj: 10 kg
*imaginea este doar cu titlu de prezentare
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RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Regenerator Plus

Stadioane
Terenuri
sportive

Fairways
(Golf)

Amestec special creat pentru terenuri sportive ce se pretează atât pentru
înfiinţări noi cât şi pentru supraînsămânţări.
Amestecul se remarcă prin aspectul fin al frunzelor de Lolium şi prin explorarea profundă a solului datorită
hibridului de Poa – Kentucky Bluegrass, peliculat cu tehnologia patentată SmarStart. Pelicularea asigură
germinarea şi înrădăcinarea rapidă a speciei Poa iar în acest fel se va menţine un raport echilibrat, încă de la
început, între cele două specii ce formează amestecul de seminţe.
ICL utilizează hibridul de Poa – Kentucky Bluegrass datorită rezistenţei la secetă prin dezvoltarea unui sistem
radicular puternic iar prin „agresivitatea” rizomilor vom obţine un gazon dens şi bine înrădăcinat.

Beneficiile produsului Regenerator Plus
2.

1.

Tehnologie
SmartStart pentru o
germinare rapidă

Excelentă toleranţă
la trafic şi refacere
rapidă

3.

Germinaţie
şi puritate
remarcabile

Conţinut:
85% Lolium perenne
15% Hibrid de Poa pratensis
(Kentucky Bluegrass)
Doza de semănat: Înfiinţare 25-35 gr/m2
Supraînsămânţare 20-30 gr/m2
Înălţimea de tăiere: 20-30 mm
Ambalaj: 10 kg
*imaginea este doar cu titlu de prezentare
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RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
Zone cu trafic
redus
Parcuri şi zone
de recreere
Aspect fin

Low Maintenance

pentru un gazon
ornamental
Tees, Fairways,
Roughs (Golf)

Amestec special creat pentru suprafeţe unde mententanţa poate fi redusă
foarte mult, cum sunt zonele roughs ale terenurilor de golf, zonele de
recreere din parcuri etc.
Produsul va oferi un aspect atractiv mai ales atunci când nu este tuns de foarte mult timp. Se pretează foarte
bine în zonele cu trafic limitat imprimând un aspect ornamental zonei amenajate.

Beneficiile produsului Low Maintenance

2.

1.

Mentenanţă extrem
de redusă

Toleranţă la secetă,
umbră şi salinitate

3.

Aspect fin
pentru un gazon
decorativ

Conţinut:
40% Festuca ovina
30% Festuca rubra trichophilia
30% Festuca rubra rubra
Doza de semănat:
Pentru un gazon dens 20-25 gr/m2
Pentru zonele rough 10-15 gr/m2
Înălţimea de tăiere: Minim 35 mm
În zonele rough se poate menţine netăiat.
Ambalaj: 10 kg
*imaginea este doar cu titlu de prezentare
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RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Rhizome Max

Stadioane
Terenuri
sportive

Fairways (Golf)

Acest amestec a fost special conceput pentru terenuri sportive care sunt
utilizate intens atât în perioadele reci din an cât şi în cele cu temperaturi
ridicate.
Rhizome Max conţine două varietăţi de Lolium caracterizate prin aspec fin al frunzelor şi două varietăţi de
Kentucky Bluegrass dintre care un hibrid numit Thermal Blue. Această varietate este peliculată cu tehnologia
patentată SmarStart pentru o rapiditate în germinare, înrădăcinare şi instalare a gazonului, formând împreună
cu speciile de Lolium un gazon omogen.
Thermal Blue se caracterizează prin germinare rapidă (în condiţii optime, în 8-10 zile), cu un sistem radicular
puternic ce imprimă toleranţă la secetă.

Beneficiile produsului Rhizome Max

2.

1.

Tehnologie
SmartStart pentru o
gerimare rapidă

Rezistenţă ridicată la
trafic intens

3.

Elasticitate la
temperaturile din
timpul iernii şi a
verii

Conţinut:
50% Lolium Perenne
50% Poa pratensis (conţine hibridul
Thermal Blue)
Doza de semănat: 30-35 gr/m2
Înălţimea de tăiere: 25-30 mm
Ambalaj: 10 kg
*imaginea este doar cu titlu de prezentare
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RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:
Amenajări
peisajere

Thermal Force

Parcuri
Terenuri de golf

Amestec unic ce conţine 90% Festuca arundinacea oferă un mix excelent
pentru acele suprafeţe unde apa din irgaţii sau ploi este un factor limitativ.
Toate varietăţile utilizate în amestecul Thermal Force au fost create pentru a face faţă temperaturilor ridicate
şi lipsei de apă dovedind perfomanţe excelente în numeroase loturi de testare. Toate varietăţile de Festuca din
acest amestec au dovedit o bună rezistenţă faţă de Rhizoctonia. Imprimă o culoare verde închis şi se pretează
foarte bine şi în zone umbrite.
Thermal Force este un produs des utilizat de producătorii de rulouri datorită sistemului său radicular bine
dezvoltat, a culorii intense şi a mentenanţei reduse de care acesta are nevoie.

Beneficiile produsului Thermal Force
2.

1.

Excelentă toleranţă
la secetă şi
temperaturi ridicate

Imprimă densitate şi
culoare verde închis
pe toată perioada
anului

3.

Puritate şi
germinaţie
remarcabile, toate
varietăţile fiind
produse în USA

Conţinut:
90% Festuca arundinacea
10% Poa pratensis
Doza de semănat: 30-40 gr/m2
Înălţimea de tăiere: 35-50 mm
Ambalaj: 10 kg
*imaginea este doar cu titlu de prezentare
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Echipa ICL s-a dedicat să vă ofere soluţii şi
produse remarcabile pentru a obţine
gazonul perfect. Vă punem la dispoziţie
îngrăşăminte şi seminţe de gazon
profesionale ce vor face terenurile de
golf mai rapide, terenurile sportive
mai rezistente şi parcurile mai verzi.
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Pentru amestecuri personalizate de
seminţe de gazon nu ezitaţi să contactaţi
reprezentanţii ICL în Romania.
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Producator:

Importator:

Everris International b.v.

SC Holland Farming Agro SRL

Reprezentanţi România

Str. Drumul Osiei, nr 74,

Alexandru Dumitru - România Sud Sector 6, Bucureşti
Telefon: 0722.589.022

Telefon: 021.410.21.65

Cristian Filote - România - Nord

Email: office@hollandfarming.ro

Telefon: 0722.107.265

Web: www.hollandfarming.ro

Email: relatiiclienti@icl-group.com
Web: www.icl-sf.ro

Everris International B.V. (UK, Olanda,
Germania) este certificată conform ISO-9001.
Everris International B.V. Heerlen este, de
asemenea, certificată conform ISO-14001 și
OHSAS-18001.
Everris International B.V. este o persoană
juridică în cadrul ICL Specialty Fertilizers.

