Openbaar groen
Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in
onze tuinen, in parken en op sportvelden.
Niet alleen de praktische toepassing is
belangrijk, ook het vermogen van gras om
lucht en water te zuiveren is van essentieel
belang om ons milieu te verbeteren. Het
belang van een gazon gaat dus verder dan
enkel het esthetische aspect.
Een doordachte keuze van het
graszaadmengsel verhoogt uw
gazonplezier voor vele jaren!

Splendide/ R1 - EoL
Allround familiegazon

Gazon en
Bermen
Dijken
Vliegvelden
Boomgaarden

•Breed inzetbaar
•Goede betredingstolerantie
•Dichte zode
•Droogtetolerant

Eigenschappen
Hogere betredingstolerantie
Hogere droogtetolerantie
Snellere vestiging
Breed inzetbaar
Splendide® is te gebruiken voor diverse toepassingen. Of het nu parken betreft of lig- en speelweiden,
Splendide® is geschikt voor alle ondergronden waarop niet té intensief gespeeld wordt. Het is een zeer
geschikt mengsel om te gebruiken op een gazon waarop uw kinderen spelen.
Goede betredingstolerantie
De rassen die gebruikt worden in Splendide®, zijn goed bestand tegen betreding. Hierdoor hoeft u zich
geen zorgen te maken over uw gazon als er stevig op geravot wordt.
Dichte zode
Dankzij Splendide® wordt een dichte zode verkregen. Dit draagt mede bij aan de goede
betredingstolerantie, maar het zorgt ook voor een mooi ogend gazon.

Geschikt voor in de schaduw
Fijnbladiger
Minder onderhoud mogelijk
Minder kunstmest nodig

Droogtetolerant
Het graszaadmengsel heeft een goede droogtetolerantie. Hierdoor is het ook goed te gebruiken op
drogere gronden en op gronden waar minder water voorhanden is. Zo bent u er zeker van dat ook op
plaatsen waar minder vaak beregend kan worden, een mooi gazon ontstaat.

Hogere ziektetolerantie
Zelf herstellend

Specificaties
Zaaidichtheid
Maaihoogte
Verpakking

Ontkieming bij een lage temperatuur

2.5-3 kg/100 m²
30 - 35 mm
15kg

Samenstelling
20% Roodzwenk - fors

Barenbrug Belgium nv/sa • Uilenstraat 155a • 9100 Sint-Niklaas • Belgium • 03 219 19 47 • www.barenbrug.be

Scan code voor méér info

Openbaar groen
15%
20%
25%
20%

Roodzwenk - gewoon
Engels raaigras - fijnbladig
Veldbeemdgras
Hardzwenkgras

Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in
onze tuinen, in parken en op sportvelden.
Niet alleen de praktische toepassing is
belangrijk, ook het vermogen van gras om
lucht en water te zuiveren is van essentieel
belang om ons milieu te verbeteren. Het
belang van een gazon gaat dus verder dan
enkel het esthetische aspect.
Een doordachte keuze van het
graszaadmengsel verhoogt uw
gazonplezier voor vele jaren!

Gazon en
Bermen
Dijken
Vliegvelden
Boomgaarden

Eigenschappen
Hogere betredingstolerantie
Hogere droogtetolerantie
Snellere vestiging
Geschikt voor in de schaduw
Fijnbladiger
Minder onderhoud mogelijk
Minder kunstmest nodig
Hogere ziektetolerantie
Zelf herstellend
Ontkieming bij een lage temperatuur
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