Gazon/openbaar groen
Gras is essentieel in ons leven. Het ligt in
onze tuinen en parken. Niet alleen de
praktische toepassing ervan is belangrijk,
maar ook het esthetisch aspect en het
vermogen om lucht en water te zuiveren.
Een doordachte keuze van het
graszaadmengsel verhoogt uw
gazonplezier voor vele jaren!

Solide - EoL
Sterk gazon met een hoge sierwaarde

Gazon en
Bermen
Dijken
Vliegvelden
Boomgaarden

•Ideaal voor speelgazon en park
•Hoge sierwaarde door fijnbladig gras
•Snel herstel na schade aan de zode
•Hoge tolerantie tegen ziektes

Eigenschappen
Hogere betredingstolerantie
Hogere droogtetolerantie
Snellere vestiging
Ideaal voor speelgazon en park
Solide® heeft een unieke combinatie van betredingstolerante en sierlijke grassoorten, waardoor het
mengsel ideaal is voor zowel speelgazons als parken. Het zorgt voor een sterk gazon met een chic
uiterlijk.
Hoge sierwaarde door fijnbladig gras
Het fijnbladige gras dat in het mengsel gebruikt wordt, zorgt voor een zeer mooi gazon. Dit fijnbladige
gras geeft het gras een hoge sierwaarde mee.
Snel herstel na schade aan de zode
Wanneer er schade aan de zode ontstaat, dan herstelt zich dit snel door het unieke mengsel aan
grassoorten. Hierdoor kan er dus zorgeloos geravot worden op een Solide®-gazon.
Hoge tolerantie tegen ziektes
Solide® heeft een hoge tolerantie tegen ziektes die in grassen kunnen voorkomen. Hierdoor blijft het
gras mooi en hoeven er veel minder bestrijdingsmiddelen te worden toegepast, wat wederom een
lagere belasting voor het milieu met zich meebrengt.

Geschikt voor in de schaduw
Fijnbladiger
Minder onderhoud mogelijk
Minder kunstmest nodig
Hogere ziektetolerantie
Zelf herstellend

Specificaties
Zaaidichtheid/m²
Kortst mogelijke maaihoogte
Verpakking

Ontkieming bij een lage temperatuur

20-25 gr
15 mm
15 kg

Samenstelling
35% Engels raaigras - fijnbladig
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20% Veldbeemdgras
35% Roodzwenk - gewoon
10% Roodzwenk - fijn
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