Puternic ca fierul
Lolium perenne regenerativ

Puternic ca fierul
Lolium perenne regenerativ

Tehnologie revoluţionară: regenerare şi
toleranţă excelentă la trafic.
R

PR este un Lolium perenne a cărui
autoregenerare este determinată de stoloni.
RPR este primul Lolium perenne având această
caracteristică specială. RPR rezistă la trafic
intens păstrându-şi în același timp aspectul
frumos. RPR depăşeşte Loliumul perenne
tradițional fiind un Lolium perenne regenerativ
cu toleranță mai mare la uzură: perfect pentru
utilizare pe terenuri de sport.

Determinate stolons

Puternic ca fierul.
Stolonii rezultaţi, uneori numiti
„alergători” sunt muguri cu creștere
emergentă din muguri axiliari de la baza fiecărei
plante. Atunci când o plantă RPR găseşte un spaţiu gol
într-un  gazon deteriorat, stoloni vor creşte orizontal în acel
spaţiu și vor dezvolta rădăcini la internoduri.RPR dezvoltă o
rețea naturală de stoloni, ca un fel de plasă. Acest lucru dă
produsului RPR toleranța cea mai mare la uzură. În loc de
plante separate, cum este la Loliumul perenne tradiţional,
fiecare plantă RPR se conectează la alte plante în stratul
superior al solului.
Datorită utilizării produsului RPR, acest gazon nu va fi
ușor înlocuit din teren. RPR are toleranţă sporită la uzură,
comparativ cu orice alt gazon. Calitatea gazonului se
păstrează  ridicată chiar și în cele mai grele condiţii de
uzură în timpul unui meci de sport, fără deteriorări inutile.

Viteză şi Vigoare
RPR aduce forţă  şi viteză împreună
într-o singură specie. Acest lucru are
avantajul că toate caracteristicile dintr-un amestec
să se manifeste la o singură specie. Seminţele
germinează rapid şi pot fi utilizate intens după instalarea
unui gazon dens. În mod tradițional, speciile puternice,
cum ar fi  Poa pratensis, germinează mai lent decât Lolium
perenne. În scopul de a compensa acest lucru în mai
multe amestecuri de gazon speciile cu germinare lentă
sunt combinate cu Lolium perene. În ciuda germinării și
infiinţării rapide a acestor amestecuri  toleranța la uzură
este insuficientă. RPR rezolvă această problemă prin
combinarea fermităţii și tăriei cu viteza de înfiinţare și de
regenerare. Cu alte cuvinte: viteză şi vigoare    
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RPR

Amestec raigras peren

Varietate
Graficul de mai sus arată rezistenţa la trafic a unui RPR comparativ cu un
amestec de raigras peren tradiţional, după trei zile de utilizare intensă.
Studiu realizat în luna septembrie 2008 la Universitatea de Stat Ohio,
Sherratt PJ, John Street R. și Drake A.
Imaginile de mai sus arată stoloni înrădăcinaţi la RPR.
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Lolium perenne

Specificațiile produsului RPR
Caracteristici morfologice:
Habitatul de creștere:
Înălţimea de creştere:
Lăţimea frunzei:
Culoarea frunzei:
Adâncimea de înrădăcinare:
Semințe  per gram:
Toleranţa la boli:
Densitatea ţelinei:
Viteza de instalare:
Viteza de crestere:

peren cu stoloni
35 mm
similară cu frunza raigrasului
peren tradiţional
verde intens
20 - 25 cm
700
buna
bună
foarte mare
mare

Condițiile de mediu:
pH:
Tipul de sol:
Toleranța la trafic:
Toleranța la umbră:
Temperatura de germinare:
Viteza de instalare:

5,0 - 7,0
toate tipurile de sol
excelentă
bună
peste 12 ° C in sol
foarte mare

Condiții de întreținere:
Cerințe de întreținere:
Înălțimea de tundere:
Frecvența de tundere:
Cerințe faţă de apă:
Cerințe faţă de azot:

medii
15 - 40 mm
medie
medii
medii

Semănat:
Norma de semănat:
Norma de supraînsămânţat:
Adâncimea de semănat:

30 - 35 g/m2
35 - 40 g/m2,
nu mai mult de 15 mm

Ambalaj:

15 kg

RPR este unic!
C

u introducerea RPR o specie nouă de iarbă a
renăscut. În Statele Unite ale Americii, RPR este
oficial listat ca soi în cadrul speciei „Lolium perenne
stoloniferum”. Dr. Lawson în Irlanda a descris
oficial această specie în 1836. RPR este primul soi
din cadrul speciei, care a fost înregistrat în Statele
Unite ale Americii în calitate de Lolium perenne
stoloniferum.

„Unele lucruri trebuie să le vezi cu ochii tăi proprii pentru a le crede.
RPR a fost unul dintre acele lucruri pentru mine – acum sunt unul dintre
cei care cred. Combinatia unei caracteristici de creștere târâtoare cu
capacitatea de a se instala rapid și toleranţa la uzură, duce această
specie destinată gazonului la un nou nivel. „

Andy Newell,
Head of Turfgrass Biology, STRI.

“Am testat RPR semănându-l pe terenurile de antrenament. Dacă
ştiam rezultatul dinainte, atunci l-aş fi folosit imediat pe terenurile
stadioanelor.”

Theo van Bentum
Responsabil tehnic NEC Nijmegen (Prima ligă olandeză)
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este Lolium perenne cu regenerare prin stoloni.
numărul unu,in toleranta la trafic intens.
gazon puternic şi rezistent.
permite mai multe ore de joc.
gazon cu densitate foarte mare care nu permite
apariţia buruienilor.
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