
Gazonul™ Carpați  
 

Creat special pentru a aduce prospețimea ierbii de la munte, semințele Gazonul™ 
Carpați decorează perfect spațiile cu trafic intens, mai ales grădinile dedicate copiilor sau 

animalelor. Dacă doriți să vă bucurați de o peluză un frunziș fin, des, de un verde crud, așa cum 

este pajiștea de la munte, amestecul de semințe Gazonul™ Carpați este alegerea potrivită, 

iar gazonul rezultat va deveni locul preferat de relaxare al oricărei familii.  
 

Gazonul™ Carpați se pretează tuturor mediilor, el necesitând o îngrijire mai atentă în zonele 

uscate pentru a se dezvolta corespunzător.  Mai mult, amestecul de 
semințe este ideal pentru zonele de deal și munte, de până la 1000 de metri. Conceput pentru a 
menține umiditatea și rezistența solului și pentru a-și păstra culoarea intensă un timp 

îndelungat, Gazonul™ Carpați are o finețe ridicată, ceea ce îl face îmbietor pentru atingere și 

îi conferă un aspect decorativ plăcut.  Amestecul este 

compatibil cu semințele Gazonul™ Instant și Gazonul™ Clasic, ceea ce conferă o 

rezistență mai mare la trafic și boli.  
  
A.Caracteristici generale  
Culoare: verde  
Tip produs: semințe   
Tip: gazon  
Denumire: Carpați  
Cerințe lumină: soare, semi-umbră  
Perioada de germinare: 7-12 zile  
Perioada de plantare: Martie - Decembrie  
 
B. Dimensiuni  
Greutate: 3 kg  
 

C. Specificații tehnice:  
Compoziție: Specie dominantă Festuca Rubra (mai conține semințe Lolium perenne) 
Puritate: 99%  
Germinație: minim 95%  
Finețe: foarte mare  
Rezistența la trafic: medie  
Rezistența la boli: mare  
Rezistența la secetă: medie  
Rezistența la umbră: mare  
Viteza de instalare: foarte mare   
 

D. Norme de plantare a semințelor Gazonul™ Carpați:  
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 Carpați:  
Înălțimea recomandată la cosire: 5-6 cm  
Înălțimea recomandată dupa cosire: 3-4 cm  
Frecvența recomandată a cosirii: rară  
Perenitatea în condiții optime: mare  
 

E. Mod de ambalare:  
Dimensiuni ambalaj: 41,7 x 25 x 13 cm  
Tip ambalaj: sac carton 

 


