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Despre noi...
S.C. Gazonul S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2000 având ca domenii de
activitate importul de seminţe de gazon şi plante furajere precum şi
amenajări de terenuri sportive, parcuri, înfiinţarea de păşuni şi fâneţe.

În domeniul plantelor furajere perene s-au desfăşurat activităţi susţinute de
promovare a noilor soiuri de graminee şi leguminoase perene cu aptitudini
de adaptare la condiţiile ecopedoclimatice din România. Pe de alta parte,
firma noastră oferă fermierilor seminţe şi tehnologii de cultură pentru
optimizarea bazei furajere.
Gazonul S.R.L. comercializează o gamă largă de specii, amestecuri de
graminee şi leguminoase perene în funcţie de zonă şi modul de folosire.
Speciile de leguminoase şi graminee pe care le comercializăm sunt :

- Lolium perenne
- Lolium hibridum
- Festuca pratensis
- Festuca arundinacea
- Dactylis glomerata

Lolium perenne este una dintre cele mai productive graminee perene de
pajişti cu calităţi excepţionale în furajarea animalelor.
Datorită conţinutului ridicat în hidraţi de carbon se realizează un siloz de
foarte bună calitate.Valorifică foarte bine ingrăşămintele minerale şi
organice dând producţii mari şi constante.
Este specia de bază ce intră în componenţa amestecurilor de pajişti.
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***foarte bun

- Phleum pratense
- Festuca rubra
- Medicago sativa
- Trifolium pratense
- Trifolium repens
- Lotus corniculatus
- Beta vulgaris
- Poa pratensis
(seminţe import Innoseeds-Olanda)
Seminţele de gazon şi furaj sunt de foarte bună calitate fiind însoţite
de
certificate ISTA.
Depozitul de seminţe este situat în Braşov - cartier Triaj, DN 11 km. 4,
pe ruta Braşov-Bacău.

Soiul REDUNCA
- este un soi tetraploid obţinut prin încrucişarea a
două specii: raigrasul peren şi raigrasul italian;
- este un soi intermediar spre tardiv ce înspică pe 25
mai
- pornirea în vegetaţie se realizeaza foarte devreme
asigurand un furaj timpuriu;
- perenitatea crescuta la 3 ani este determinata de specia Lolium perenne cu care
a fost incrucisata;
- producţia furajeră este excepţională şi de calitate foarte bună datorită
conţinutului în proteină şi hidraţi de carbon;
- este recomandat în Dobrogea, sudul Molovei, vestul si sudul ţării pentru
conservarea furajului . Se comporta excellent si la pasunat datorita influentei
speciei Lolium perenne
Norma de semănat :
Cultura pura : 30-35 kg/ha
exemplu de amestec : raigras hibrid 20kg/ha şi trifoi roşu 12kg/ha

****excepţional

Soiul Perseus
Soiul VICUGNA
- soi bianual tetraploid precoce ce
înspică în jurul datei de 17 mai;
- răsărire rapidă, porneşte foarte
devreme în vegetaţie;
- producţie foarte bună de masă verde cu palatabilitate excepţională;
- rezistenţă foarte bună la boli;
Norma de sămânţă :
cultura pura : 35- 40 kg/ha
exemplu de amestec : trifoi roşu 8-10 kg şi raigras italian 25-30kg/ha
Soiul ALAMO
- soi bianual diploid intermediar ce inspica pe 21 mai
- instalare şi creştere rapidă;
- porneşte foarte devreme în vegetaţie;
- rezistenţă bună la rugină;
- palatabilitate foarte bună;
- producţii foarte mari de masă verde;
- rezistă bine pe timpul iernii.
Norma de sămânţă :
cultura pura : 30-35 kg/ha
Exemplu de amestec : 20-25kg/ha raigras italian cu 6-8kg/ha trifoi roşu

Festulolium este o încrucişare între două specii de festuca şi
raigras itralian (Fp/Fa)x(Lm).
- soiul Perseus realizează producţii mari de masă verde de
calitate foarte bună;
- rezistenţa crescută la ger este dată de încrucişarea cu
Festuca;
- este folosit pentru fin, semifin sau siloz.
Norma de semănat :
35-40 kg/ha

Soiul CLASSIC
- este un soi tardiv ce inspica in jurul datei de 14
iunie
- în amestecuri este foarte competitiv si cu
perenitate excelenta
- preferă solurile uşoare dar umede;
- este deosebit de rezistent la ger si boli;
- porneşte foarte de timpuriu în vegetaţie;
- calitatea deosebită a furajului este dată de foliajul fin şi bogat.
Norma de semănat :
cultura pura : 16-18 kg/ha
Exemplu de amestec simplu : 6-8 kg/ha timoftică + trifoi roşu 10-12 kg/ha
exemplu de amestec complex :10-15% timoftică cu păiuş de livezi + golomăţ + trifoi alb +
ghizdei
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Soiul GRAZER
- soi diploid cu producţie anuală;
- înspică în jurul datei de 19 mai;
- este un soi rezistent la rugină;
- soi foarte productiv şi de calitate bogat in hidrati de carbon;
- se foloseşte ca masă verde, fin, semifin sau siloz;
- se seamana primavara devreme si se instaleaza foarte repede.
Norma de samanta : 30 kg /ha

Soiul STELLA
- este un soi ce înspică în jurul datei de 24 mai;
- valoarea nutritivă ridicată a furajului este dată
de foliajul fin şi bogat;
- rezistenţa la ger este deosebită fiind cultivat în
Cehia, Germania, Franta, Norvegia Polonia;
- are o foarte bună persistenţă în covorul vegetal şi este nelipsit în
amestecurile simple sau complexe pentru păşuni şi fâneţe, datorită
gradului ridicat de competitivitate şi a capacităţii mari de refacere dupa
folosire;
- este foarte rezistent la boli
- este folosit atât pentru păşune , fân şi siloz.
Norma de semănat :
30 kg/ha în cultură pură
Exemple de amestecuri simple pentru fâneaţă:
păiuş de livezi 20-22 kg/ha + lucernă 7-8 kg/ha
păiuş de livezi 20-22 kg/ha + troi roşu 8-10 kg/ha
păiuş de livezi 20-22 kg/ha + ghizdei 10-12kg/ha
Amestec complex format din : timoftică, golomăţ, raigras peren şi o
leguminoasă.

Soiul AMBASSADOR
- soi precoce creat in USA,
- este rezistent la ger fiind cultivat in multe tarii :Germania,
Austria, Polonia, Cehia tarile Baltice
- primăvara porneşte repede în vegetaţie
- regenerează şi creşte repede după fiecare coasă,
prima coasă fiind cea mai productivă;
- în condiţii de secetă şi temperaturi ridicate,
realizează producţii mari, fiind cu precădere recomandată în
sudul ţării;
- prezintă un grad ridicat de consumabilitate şi digestibilitate;
- este rezistent la boli ;
- perenitatea este foarte mare fapt pentru care este recomandat în amestecurile de
lungă durată (procent de participare <20%);
- este partenerul ideal pentru lucernă.
Norma de semănat :
25-30 kg/ha cultură pură
amestec intensiv : 75% lucernă + 25% golomăţ

Soiul ADAM
- este folosit doar în păşune, alături de alte graminee şi
leguminoase perene de pajişti, datorită rezistenţei
excepţionale la păşunat;
- are o mare adaptabilitate de la pajiştile de câmpie până la
pajiştile înalte, în amestec cu raigras peren, păiuş de livezi,
ghizdei, trifoi alb;
- este un soi recent omologat, cultivat în Austria, producţie
bună şi foarte rezistent la rugină.
Norma de semanat :
15-20 kg/ha în cultură pură

Soiul RIESLING
- este un soi cu valoare nutritivă ridicată,
palatabilitate şi digestibilitate foarte bună;
- perenitate mare, pretabil îndeosebi la păşunat;
- regenerează rapid după păşunat;

- rezistă bine la ger;
- rezistă şi vegetează în perioadele secetoase;
- prezenţa trifoiului alb în păşune constituie sursa de azot pentru ierburile din
- este un soi intermediar spre tardiv;
- are sistemul radicular adânc şi bine dezvoltat capabil să covorul vegetal.
utilizeze apa din profunzime în perioadele secetoase şi - este nelipsit in amestecurile pentru pasune alaturi de graminee valoroase ca :
raigras peren, golomat, timoftica si paius de livezi.
creşte in condiţiile în care alte graminee se opresc din
- are o mare adaptabilitate cultivindu-se din Anglia pina in Polonia si din Suedia
vegetaţie;
până în Franţa şi Ţările Baltice.
- poate fi utilizat cu succes şi în combaterea eroziunii
Soiul TUSCANY

solului;
- realizează producţii mari pe toată perioda de vegetaţie şi regenerează
repede după fiercare coasă;
- suportă bine inundaţiile de scurtă durată;
- primavara porneşte devreme în vegetaţie;
- are o bună rezistenţă la boli;
- adaptabilitate foarte mare, recomandat în toate zonele ţării;
- rezistă foarte bine la ger iar perenitatea este foarte mare 8-10 ani;
- digestibilitatea şi palatabilitatea bună este determinată de conţinutului
redus în siliciu;
- nu este pretenţioasă faţă de sol iar pH-ul este larg, cuprins între 4.5 şi 9,5.
Norma de semanat :
35-40 kg/ha cultură pură
se foloseşte in amestec cu golomat, lucerna la înfiinţarea de pajişti de lungă
durată cu precadere in sudul tarii.

Norma de sămânţă :
8-10 kg/ha cultură pură
3-5 kg/ha când se seamănă în amestec cu alte ierburi perene de pajişti
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Soiul CORAIL
- este recomandat în amestecurile pentru păşunat cu
ovine şi taurine din zonele colinare şi submontane pe
soluri slab acide precum şi pentru refacerea pajiştilor
degradate din aceste zone, prin supraînsămânţare.
Norma semănat :
25-30 Kg/ha cultură pură
Se foloseşte în amestec cu alte graminee şi leguminoase de pajişti pentru
pajişti de lungă durată.

Soiul PAVO
- este un soi diploid ce infloreste prima data pe 27
mai
- palatabilitatea şi valoarea furajeră foarte bună
datorită conţinutului în proteine, aminoacizi,
caroten şi vitamine;
- realizează producţii stabile pe toată perioada de vegetaţie;
- capacitate mare de regenerare dupa coasă;
- preferă solurile fertile, regim hidric optim şi pH aproximativ 6.
- este rezistent la fainare si antracnoza.
- este rezistent la ger fiind cultivat in Elvetia, Germania , Polonia etc.

Norma de semanat :
18-20 kg/ha în cultură pură
Soiul HARPE
- la semănatul sub planta protectoare (cereale de toamnă sau de primavară),
- soi de tip Nordic cu inflorire timpurie
cantitatea de sămânţă la cereale se reduce cu 20-30%;
- soi cu producţii ridicate la fiecare coasă; cele - în amestec, cantitatea de sămânţă de trifoi roşu este de 60-80 % şi
mai mari productii le realizeaza la primele doua
20-40% graminee perene de pajişti
coase la care si continutul in proteina digestibila
este foarte mare 19.6%
- în funcţie de zona climatică se pot realiza 4
coase pe an la neirigat şi 5 coase /an la irigat;
Soiul URSUS
- prin aplicarea unei tehnologii corecte se poate realiza perenitatea culturii de - culoarea rădăcinii alb-gălbui
5-6 ani;
- este rezistenta la boli in special la verticillium
Soiul ZENTAUR
- preferă solurile cu reacţie neutră- slab alcaline cu pH între 6,2-7,4.
- culoarea rădăcinii alb-rozaliu
Se cultiva in multe tari ca : Franta, Luxemburg, Cehia, Polonia, Ucraina,
Ungaria,etc.
Norma de semănat :
6kg/ha la semintele monogerme
Norma de sămânţă :
9-12 kg/ha la samanta segmentata
24 kg/ha cultură pură
Epoca de semănat :
primăvara (martie-aprilie) când în sol sunt 2-3 grade Celsius
vară-toamnă între : 10-25 august, zonele colinare
25 august-5 septembrie, la câmpie
Producţii sporite de furaj se realizează în amestec: lucernă 80% cu o
Soiul HANKA
graminee, de exemplu cu golomăţ sau păiuş înalt 20-%.
Adâncimea de semănat, 2-3 cm şi în rânduri de 12-13 cm.
- soi productiv conţinut ridicat în proteine
Recoltatul : coasa 1 la începutul îmbobocirii iar următoarele la înflorit; ultima
digestibile;
coasă înainte de îngheţ cu 5-6 săptămâni.
- realizeaza 25-35 t/ha masa verde iar fan in jur de
5-7 t/ha
- realizează un borceag de calitate în amestec cu ovaz.
- se seamana in prima urgenta si este folosita sub forma de masa verde ,fin
semifin sau semisiloz
Soiul GRAND SAN GABRIELE
- valorifica solurile acide cu fertilitate scazuta
- continutul in proteina bruta este de 19% si este bogat Norma de sămânţă :
Amestec :120 kg/ha mazariche cu 60 kg ovaz
in caroten
Inainte de semanat componentele amestecului se omogenizeaza
- este folosit in amestecuri cu graminee perene de
pajisti
Norma de semanat :
18-20 kg/ha
AMESTECURI DE GRAMINEE
TOPMIX
- acest amestec este folosit pentru pasunat si cosit
- este format din : Lolium perenne 50% , Phleum pratense 20%,
Festuca pratensis 15%, Dactylis glomerata 15%
TOPMIX PREMIUM
- amestec folosit pentru pasunat
- este format din: Lolium perenne40%, Phleum pratense 20%,
Festuca pratense 15%, Dactylis glomerata 15%, Trifolium repens
10%

