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Administrarea 
profesionistă a gazonului 
este într-o schimbare 
rapidă, răspunzând  
la presiunile bugetare  
și de mediu care sunt în 
creștere.
Însă, îngrijitorii gazonului depun eforturi pentru a obține un 

gazon performant pentru terenurile lor.

ICL poate furniza o combinație de produse corespunzătoare 

pentru semințe, nutriție asigurată la comandă, protecția 

plantelor și asistență tehnică. 

Susținem o abordare integrată a administrării gazonului prin 

iTurf și dispunem de o gamă cuprinzătoare de soluții pentru 

semințe pentru a satisface nevoile individuale și aspirațiile 

dumneavoastră.

În numele ICL, vă doresc succes în administrarea suprafețelor 

de înaltă calitate destinate practicării sporturilor. 

 Simon Taylor

Director Dezvoltare Produse și Activități

EMEA Grass Seeds, ICL-Specialty Fertilizers
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Programul de testare a semințelor

Dezvoltarea unor soiuri de semințe de gazon pentru 

procesul de cultivare este esențială pentru performanța și 

sustenabilitatea  suprafețelor acoperite cu gazon.  

ICL a dezvoltat un sistem de referință care folosește 

pictograme pentru a ajuta îngrijitorii gazonului să aleagă 

amestecuri și soiuri corespunzătoare situațiilor lor. 

Programul nostru de evaluare a semințelor de gazon oferă unul din cele mai diverse 
portofolii de soiuri din sectorul profesional dedicat gazoanelor, servicii pentru condiții 
climatice variate și abordări legate de administrarea acestora.

Avem o dublă abordare în ceea ce privește selecția soiurilor, obținând cele mai bune soiuri 
din genetica pentru sezonul rece și cald din Europa și America.

Indiferent de cerințe: uzură, căldură, salinitate, umbră sau boli, ICL are soluția.

Puritatea și performanța semințelor sunt fundamentele programelor integrate de 
administrare a gazonului.

Locurile de testare a 
semințelor de gazon:

Marea Britanie, Spania, Italia, 
Franța, Olanda, Slovacia, 
Republica Cehă, SUA
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Nu vă temeți.
Atunci când există doar  

cel mai bun
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Sistemul de pictograme 
pentru semințele  
de gazon
Pentru a efectua o evaluare exactă a performanței unui soi 
de gazon, sunt efectuate teste de screening independente 
pentru a identifica caracteristicile cheie. Sistemul de 
pictograme pentru semințele de gazon ICL evidențiază 
soiurile care excelează. Acestea sunt amestecate pentru 
a crea amestecuri de semințe cu o performanță generală 
pentru a fi adecvate în toate situațiile și regiunile.

Ce înseamnă pictogramele: 

Toleranță de uzură
Capabile să reziste la uzură intensivă, având o recuperare 
bună. Adecvate pentru stadioane, terenuri de antrena-
ment și orice suprafețe supuse unor utilizări intensive.

Toleranță la secetă
Toleranță la temperaturi ridicate și secetă. Adecvate 
pentru suprafețe cu resurse limitate de apă sau acolo 
unde temperaturile ridicate restricționează gama de 
specii care pot crește.

Calitatea ruloului de gazon
Amestecuri care nu sunt contaminate cu alte  
soiuri de iarbă și buruieni.

Toleranță la salinitate
Adecvate pentru regiunile cu o salinitate naturală mai 
mare și terenuri care utilizează irigații provenite din 
surse cu un nivel ridicat de salinitate.

Toleranță la umbră
Se dezvoltă bine la o intensitate scăzută a luminii.  
Adecvate pentru stadioane, suprafețele înconjurătoare 
ale clădirilor sau la umbra naturală a copacilor.

Pete maronii
Rhizoctonia (petele maronii) poate afecta majoritatea 
gazoanelor pentru sezonul rece. Această pictogramă in-
dică soiurile și amestecurile cu rezistență îmbunătățită.

Întreținere redusă
O caracteristică care cuprinde toate aspectele administrării 
gazonului care reduc absorbția. Acestea includ randamente 
de tăiere reduse pentru un tuns mai redus, precum și 
cerințe reduse de nutriție, apă și control al bolilor.

Toleranță la boli
Toleranță naturală ridicată la bolile  
obișnuite ale gazonului.

Toleranță la frig
Germinație și creștere la temperaturi scăzute. Potrivite 
pentru condițiile de început și sfârșit de sezon atunci când 
sunt expuse la temperaturi scăzute ale solului/aerului.

Merit vizual
O combinație generală de gazon de calitate care ia în 
considerare culoarea avută în tot cursul anului, densi-
tatea lăstarilor, rezistența la boli și textura frunzelor.
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Amestecuri de semințe de gazon ProSelect

Amestecurile de semințe de gazon ProSelect au fost dezvoltate pentru a 

fi utilizate pe terenuri de golf, terenuri de sport, în producția rulourilor 

de gazon. Soiurile din gamă sunt dezvoltate prin reproducerea extensivă 

de către ICL și partenerii internaționali pentru a aduce cele mai recente 

materiale pe piață. Această sinergie asigură dezvoltarea și îmbunătățirea 

continuă a amestecurilor noastre. 

 z Amestecate în mod special pentru uz profesional
 z Amestecuri specifice țării care recunosc variația 
regională

 z Formulate cu cele mai noi soiuri din portofoliul 
nostru extins

 z  Testate independent la niveluri uimitoare de 
puritate și germinație

 z Susținute de asistența tehnică locală ca parte a 
programului ICL iTurf 
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Vizitați www.icl-sf.ro pentru a consulta portofoliul nostru complet de semințe de gazon.
Selectați unitatea dumneavoastră locală pentru a afla mai multe despre soiurile și 
amestecurile de semințe potrivite pentru regiunea dumneavoastră.

Performanță

Golf Sport Rulou
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Indexul amestecurilor de semințe 
de gazon

Toate soiurile sunt supuse disponibilității. Ne rezervăm dreptul de a-l înlocui cu un material echivalent.
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Consolidarea 
gazonului cu „TRT”
Lolium peren Torsion oferă o calitate 

remarcabilă a gazonului. Culoarea verde mediu 

spre închis, toleranța excelentă la boli, creșterea 

spre lateral a frunzelor fine face ca Torsion să 

fie considerat demn de către orice profesionist 

din sectorul gazoanelor.

Torsion 
Lolium perenne

GOLF  SPORT  RULOU  MDG
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 25 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 10 - 40 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 100% Perennial ryegrass

 Torsion

2.
Creștere lentă 
pentru tunderi 

mai puține

1.
Tăiere  
curată

3.
Lăstari de 
reparare a 

gazonului cu 
densitate mare

Avantaje

  

Lăstari de reparare a gazonului 
„TRT” - Gazon auto-reparator

Torsion se caracterizează prin lăstari 
laterali care se formează în primul 
rând primăvara și la începutul verii, 
după ce gazonul a fost vernalizat.
Spre deosebire de Lolium peren 
convențional, Torsion produce lăstari 
care se depărtează în creștere de 
planta principală și sunt capabili să se 
înrădăcineze pentru a se răspândi și 
auto-repara gazonul deteriorat.

Timp redus de recoltare pentru 
producătorii de rulou, creștere a 
rezistenței de rulou
Torsion poate forma o porțiune 
importantă de amestecuri de gazon. 
Torsion este un soi cu semințe 
mici, ceea ce înseamnă kilogram la 
kilogram. Are un număr mai mare 
de semințe decât multe alte soiuri 
din clasa lui și poate fi însămânțat la 

rate mai mici pentru a obține aceeași 
densitate de plante.

Datorită naturii sale de răspândire 
densă, Torsion poate îmbunătăți 
densitatea rădăcinilor, formând o 
rezistență mai mare a ruloului de 
gazon. 

Răspândirea Lolium peren,  vedere de jos

Calitate: mai puține tunderi 
înseamnă o întreținere mai redusă
Rezultatele vorbesc de la sine. 
Așa cum este listat în Broșura 
STRI din Marea Britanie, Torsion 
demonstrează că este ideal pentru a 
obține un gazon de înaltă calitate. 

Combinația dintre densitate, finețea 
frunzelor și tăierea curată oferă un 
nivel ridicat de calitate integrală. 
Caracteristicile de creștere lentă au ca 
rezultat intervale de cosit mai scurte 
și tunderi mai puține

Aplicații: Versatilitate pentru 
utilizatorii finali
Torsion oferă o performanță 
completă atât pentru producătorii de 
gazon, cât și pentru utilizatorul final. 
Se dezvoltă bine dacă este tăiat la o 
înălțime de până la 10 mm, ceea ce îl 
face adecvat pentru terenurile de golf. 
În egală măsură, Torsion se simte în 
largul lui în locuri dedicate practicării 
sporturilor care implică un uz intensiv 
și unde trebuie menținută o bună 
acoperire a solului.

Înainte

După

Testele efectuate pe terenurile de 
golf cu urme de divot demonstrează 
efectul de reparare Torsion.

produs  nou
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Puritate și germinație 
remarcabile

Parcele amestecate, Den Haan Nursery, Olanda

Amestec de gazon pentru 
stadioane cu sistem  
de auto-reparare TRT
Stadium TRT este un amestec de Lolium  

peren de culoare verde închis și Poa  

pratensis. Acest amestec este destinat  

îngrijitorilor gazonului destinat practicării 

sporturilor care caută performanțe de top  

în ceea ce privește uzura, boala și toleranța la 

umbră. Includerea revoluționarului Lolium peren 

Torsion, combinat cu Poa pratensis, creează un 

sistem de gazon auto-reparator, capabil să reziste la 

activități sportive intensive.

1.
Puritate și 
germinație 
ridicată a 

semințelor

3.
Toleranță 
ridicată la 

uzură

2.
Auto-reparare

4.
Adecvat pentru 

stadioane 
umbrite

Avantaje

SPORT  RULOU
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 30 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 25 - 35 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 65% Lolium perenne 
Torsion, Grandslam GLD, Mistral

 z 35% Poa pratensis 
Prosperity, Legend

   Stadium TRT

produs nou

11
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Puritate și germinație 
remarcabile    

12

Instalare rapidă și 
înrădăcinare agresivă
ProSelect Sport Plus este un amestec pentru 

terenurile de sport, fiind foarte potrivit atât 

pentru însămânțare nouă, cât și pentru 

supraînsămânțare. ProSelect Sport Plus este 

format din Lolium peren cu frunze fine și un 

hibrid de Poa pratensis cu învelișul  

ICL Smart Start.

Învelișul SmartStart asigură faptul că Poa pratensis germinează și 
se înrădăcinează rapid, ceea ce înseamnă că gazonul are proporția 
potrivită de Poa pratensis încă de la început. Componenta de 30% de 
Poa pratensis asigură faptul că o nouă construcție a terenului va avea 
suficientă Poa pratensis încă de la început, având drept rezultat un 
teren de joc puternic, dens, cu o capacitate excelentă de recuperare. 
ICL folosește un soi hibrid de Poa pratensis în acest amestec, datorită 
rezistenței acesteia la secetă și a rizomilor agresivi, ceea ce creează un 
gazon foarte dens, bine înrădăcinat.

1.
Învelirea  

semințelor de gazon 
oferă o germinație 

rapidă

3.
Recuperare 

rapidă

2.
Culoare 

închisă pe 
tot parcursul 

anului

4.
Toleranță 

excelentă la 
uzură

Avantaje

Sport Plus
GOLF  SPORT  RULOU 

RATA MEDIE DE SEMĂNARE:  30 g/m²
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 20 - 30 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 70% Lolium perenne

 Torsion, Equate
 z 30% Poa pratensis hybrid

 Heatmaster Smart Start

   

nou și îmbunăTățiT  cu Torsion
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Germinație de la 3° C

Speedgerm, Pepiniera Den Haan, Olanda

Utilizare sezonieră 
extinsă

1.
Toleranță

 excelentă la boli

4.
Culoare  
verde  
mediu

3.
Rezistență 
ridicată la 

uzură

2.
Supraînsămânţare  

la sfârșitul  
sezonului/iarna

Avantaje

Speed Germ
GOLF  SPORT

RATA MEDIE DE SEMĂNARE:  32,5 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 25 - 30 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 100% Lolium perenne

 Agreement, Vermillion

 

Speed Germ este un amestec de Lolium peren 

rezistent la temperatură scăzută care are o 

performanță excelentă pentru renovarea 

terenurilor și peluzelor atât la începutul cât și 

la sfârșitul sezonului când temperatura solului 

începe să scadă.

Speed Germ constă din două tipuri de Lolium peren de culoare verde 
mediu cu frunze fine care sunt caracterizate prin germinație și instalare 
rapidă la temperaturi de până la 3°C, ceea ce permite utilizarea Speed 
Germ pentru o perioadă sezonieră mai lungă.

Atât Lolium peren Agreement, cât și cel Vermillion sunt incluse pe lista 
națională a Franței care cuprinde soiurile de înaltă calitate pentru o 
instalare rapidă.  Agreement are o germinație la temperaturi scăzute. 
Vermillion oferă o caracteristică excelentă la uzură în cazul unor sporturi 
intensive, precum și toleranță superioară la boli. 

13



14

Toleranță excelentă  
la căldură și secetă

14

Rezistent la secetă
ProSelect Thermal Force este un amestec unic 

care oferă performanțe excelente în acele regiuni 

în care precipitațiile sau irigarea sunt limitate. 

Toate soiurile utilizate în Thermal Force sunt 

concepute pentru toleranță la căldură și secetă.

Toate soiurile Festuca din acest amestec au o bună rezistență la 
Rhizoctonia. Amestecul are culoarea verde închis, va crea o suprafață 
foarte densă și se va dezvolta bine în zonele umbrite. Thermal Force 
este amestecul preferat al producătorilor de rulou datorită creșterii 
foarte puternice și agresive a sistemului radicular.

1.
Culoare 

frumoasă de 
verde închis pe 
tot parcursul 

anului

4.
Toleranță 

excelentă la 
umbră

2.
Gazon 

incredibil de 
dens

3.
Puritate și 
germinație 
excelentă; 

toate soiurile 
sunt produse 

în SUA

Avantaje

Thermal Force
SPORT  RULOU

RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 35 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 35 - 50 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 10% Poa pratensis

 Heatmaster Smart Start
 z 90% Festuca arundinacea

 Spyder LS, Avenger II
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2.
Culoare verde 
mediu/verde 

deschis

1.
Caracteristici 

excelente la uzură  
și recuperare

3.
Instalare  

rapidă

Strong

Pregătit pentru 
provocări!
ProSelect Strong este special conceput 

pentru crearea unui gazon de o calitate 

excelentă în condiții ridicate de stres. 

Rezistență la condiții extreme: temperaturi 

ridicate, secetă sau umiditate excesivă, 

ProSelect Strong este un amestec ideal 

pentru terenuri sportive și peluze.

1.
Ideal în

 zone inundate 
sau expuse  

la secetă
2.

Rezistență 
foarte bună la 

uzură

Avantaje

SPORT  RULOU
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 27,5 g/m²

SOIURI DE SEMINȚE
 z 10% Lolium perenne

 Torsion
 z 10% Poa pratensis hybrid

 Heatmaster Smart Start
 z 80% Festuca arundinacea

 Raptor III, Avenger II

   

Avantaje

Renovator Light

Toleranță excelentă la rugină

SPORT
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 30 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 15 - 40 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 100% Lolium perenne

 Groundforce, Coletta, Vermio

 

nou și îmbunăTățiT  cu Torsion

Renovator Light este un amestec de Lolium peren 

cu instalare rapidă pentru renovarea gazonului 

destinat practicării sporturilor și a suprafeței de 

gazon/amenajare peisagistică. De culoare verde 

deschis spre mediu, acest amestec este ideal pentru 

suprafețele pe care se dorește reducerea la minimum 

a contrastului dintre gazonul existent și cel nou.  

În plus, ProSelect Renovator Light combină toleranța 

la uzură, recuperarea și rezistența la boli
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Renovator 3GLSD

Folosite pe multe stadioane 
europene importante
Renovator este un amestec special conceput pentru 

reînsămânțarea rapidă a gazonului destinat practicării 

sporturilor și a terenurilor de golf care sunt supuse la niveluri 

ridicate de trafic. Pe lângă caracteristicile practice, ProSelect 

Renovator combină un aspect atractiv și o culoare intensă.

ProSelect Renovator 3GLSD (toleranță la frunze gri și secetă) este un amestec de Lolium 
peren cu trei fire de înaltă calitate, care conține soiuri cu rezistență crescută la pătarea 
cenușie și toleranță îmbunătățită la secetă. Dacă nu obțineți rezultate într-o zonă afectată 
de pătarea cenușie sau doriți doar să aveți siguranța împotriva acestora, alegeți Proselect 
Renovator 3GLSD. Culoarea verde închis le face o alegere ideală pentru utilizarea pe 
terenuri de golf, terenuri de sport, peluze pentru acasă și peisagistică profesionistă. 
Toleranța la secetă și instalarea rapidă le fac, de asemenea, o alegere excelentă atunci 
când este nevoie de un amestec de supraînsămânțare de înaltă calitate.

2.
Toleranță  
la secetă

4.
Toleranță 
ridicată la 
salinitate

1.
Calitate 

excelentă a 
gazonului 

3.
Rezistență la 

pătarea cenușie  
și la rugină

Avantaje

GOLF  SPORT
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 45 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 12 - 50 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 100% Lolium perenne

 Mistral, Grandslam GLD,
 Fastball RGL

   

Extra Fine

Rezistență la trafic
Extra Fine se instalează rapid, a fost conceput special 

pentru crearea de peluze cu cerințe estetice ridicate. 

Combinație ideală pentru spații verzi de înaltă calitate, 

expuse unei solicitări moderate.

1.
Înălțime de 

tăiere  
mică

2.
Toleranță la 

umbră

Avantaje

GOLF  SPORT
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 27,5 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 10 - 25 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 10% Festuca rubra 
trichophylla

 Cathrine
 z 10% Festuca rubra 
commutata

 Eurocrown
 z 15% Festuca rubra rubra

 Ryder
 z 55% Lolium perenne

 Equate, Pronto
 z 10% Poa pratensis hybrid

 Heatmaster Smart Start
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Elimină solicitările
Double Game este un amestec de semințe 

de gazon pentru profesioniști, ideal pentru 

proiecte noi și suprafețele cu întreținere 

redusă. Se recomandă semănarea în timpul 

verii în zonele marginale dificile. Tipurile 

de specii și soiuri utilizate oferă o toleranță 

ridicată la solicitarea determinată de căldură 

și apă.
2.

Smart Start  
pentru 

înrădăcinare  
mai rapidă

3.
Toleranță 

excelentă la boli 
și secetă

1.
Rezistență la 

uzură

Avantaje

Double Game

GOLF  SPORT  RULOU
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 35 g/m²
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 35 - 60 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 10% Lolium perenne

 Equate
 z 10% Poa pratensis hybrid

 Heatmaster Smart Start
 z 60% Festuca arundinacea

 Spyder LS, Avenger II
 z 20% Cynodon dactylon

 Professionals Choice

 

Renovator TRT

Calități excelente  
de recondiționare
Renovator TRT combină toate calitățile 

renumitului Renovator 3GLSD, dar este 

îmbunătățit cu Lolium peren Torsion TRT  

pentru calități auto-reparatoare mai bune.  

Cu dezvoltare în lateral și o creștere foarte 

densă, Torsion adaugă ceva cu adevărat special 

acestui nou amestec.

GOLF  SPORT
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 30 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 15 - 40 mm

1.
Specific  
pentru 

reînsămânțare

2.
Culoare 
intensă

3.
Viteză mare de 

instalare

Avantaje

4.
Rezistență la 

trafic

SOIURI DE SEMINȚE
 z 100% Lolium perenne

 Torsion, Grandslam GLD,  
     Fastball RGL

 

produs nou
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Speeder Sport

Viteză mare  
de instalare
Speeder Sports este un amestec de semințe 

ideal pentru proiecte noi de peluze ornamentale 

și terenuri sportive pentru care este necesară o 

viteză considerabilă de instalare și caracteristici 

de uzură ridicată. De asemenea, este vizual 

atrăgător, cu toleranță bună la temperaturi 

scăzute.

GOLF  SPORT
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 30 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 20 - 45 mm

1.
Culoare 
intensă

2.
Rezistență  
mai mare

3.
Toleranță  
ridicată  
la trafic

Avantaje

4.
Toleranță bună 
la temperaturi 

scăzute

SOIURI DE SEMINȚE
 z 75% Lolium perenne

 Pronto, Equate
 z 15% Poa pratensis

 Prosperity
 z 10% Festuca rubra rubra

 Ryder

 

Low Maintenance

Întreținere foarte scăzută
ProSelect Low Maintenance este un amestec ideal conceput 

pentru zonele în care nu se poate realiza o întrețiere 

normală, cum ar fi terenurile accidentate, parcurile și zonele 

de agrement.

Low Maintenance va păstra un aspect atractiv pe terenurile 

accidentate atunci când gazonul este lăsată netunsă pentru 

perioade mai lungi. De asemenea, este adecvat pentru 

peluzele cu trafic limitat.

2.
Toleranță  
bună la  

salinitate și la  
umbră

3.
Frunze  

fine

Avantaje

GOLF
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 22,5 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: > 35 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 50% Festuca trachaphylla

 Beacon, Mentor
 z 30% Festuca rubra 
trichophylla

 Cathrine
 z 20% Festuca rubra rubra

 Ryder

1.
Soiuri  

tolerante la 
secetă
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Regenerator Plus

Germinație rapidă pentru 
recondiționare eficientă
ProSelect Regenerator Plus este un amestec pentru 

terenuri de sport, care este foarte potrivit atât pentru 

însămânțare nouă, cât și pentru supraînsămânțare.

ProSelect Regenerator Plus este format din Lolium peren cu frunze fine 
și Poa pratensis hibrid cu învelire a semințelor ICL Smart Start. Învelirea 
asigură faptul că Poa pratensis  germinează și se înrădăcinează rapid, ceea 
ce înseamnă că gazonul are proporția potrivită de Poa pratensis încă de 
la început. ICL folosește Poa pratensis hibrid în acest amestec, datorită 
rezistenței acesteia la secetă și a rizomilor agresivi, care creează un aspect 
foarte dens, bine înrădăcinat.

3.
Abilități  

ridicate de 
recuperare

1.
Învelirea 

semințelor de 
gazon asigură 
o germinație 

rapidă 

2.
Toleranță 

excelentă la 
uzură

Avantaje

GOLF  SPORT
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 30 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 20 - 30 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 85% Lolium perenne

 Eurocordus, Coletta, Carnac
 z 15% Poa pratensis hybrid

 Heatmaster Smart Start

 

Regenerator RSM

Toleranță la un spectru 
larg de boli
Regenerator RSM este un amestec de soiuri care au fost 

evaluate în ceea ce privește rezistența la practicarea 

sporturilor de către German National RSM. Germinația 

rapidă, recuperarea bună de la uzură și toleranța la boli 

sunt principalele caracteristici ale acestui amestec.

Includerea soiurilor precum Eurocordus, Shorty și Coletta Lolium perenne, 
combinate cu Liberlin Kentucky bluegrass creează un gazon dens, rezistent la uzură 
capabil să fie utilizat intens.. Regenerator RSM prezintă un aspect de culoare verde-
mediu asociat cu majoritatea cerințelor domeniului sportului european.

SPORT
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 32,5 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 25 - 30 mm

1.
Rezistență 
la uzură și 
recuperare 

rapidă
3.

Culoare  
verde  
mediu

2.
Germinare 

rapidă

Avantaje

SOIURI DE SEMINȚE
 z 85% Lolium perenne

 Carnac, Eurocordus, Coletta
 z 15% Poa pratensis

 Zeptor
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Amestec european foarte 
bine clasat
ProSelect Sport 1 este un amestec pentru terenurile de sport, 

extrem de potrivit atât pentru însămânțare nouă, cât și pentru 

supraînsămânțare. Sport 1 este format din trei tipuri de Lolium 

peren cu frunze fine, care se află pe listele europene de soiuri 

recomandate. Soiurile special selectate pentru germinație 

rapidă și toleranță la uzură fac ca acest amestec  

să fie un candidat excelent. Are o rezistență excelentă la  

boli și menține o culoare frumoasă pe tot parcursul anului.

2.
Doar soiuri  
foarte bine  

clasate

1.
Toleranță 

excelentă la 
uzură

3.
Culoare 

frumoasă  
tot anul

Avantaje

Sport 1
GOLF  SPORT

RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 35 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 20 - 35 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 100% Lolium perenne

 Carnac,  Vermillion, Coletta

 

Când este necesară o 
înrădăcinare maximă
Rhizome Max este un amestec de semințe care are 

calități excelente de înrădăcinare dată de creșterea 

agresivă a soiurilor de Poa pratensis folosite. Acest 

lucru face ca Rhizome Max să fie adecvat pentru 

terenurile de sport care sunt expuse la utilizare 

intensă pe timpul iernii și a verii.

Rhizome Max este format din două tipuri de Lolium peren cu frunze fine 
și două varietăți de Poa pratensis, dintre care unul este un hibrid numit 
Heatmaster. Heatmaster se caracterizează printr-o germinație foarte rapidă 
(în condiții favorabile, 8-10 zile) și o formare foarte agresivă a lăstarilor. De 
asemenea, soiul excelează prin toleranța la secetă.

1.
Rezistență  

ridicată  
la uzură 

2.
Învelire Smart 
Start pentru 
o germinație 
îmbunătățită

3.
Rezistență  

pe timpul iernii 
și al verii

Avantaje

Rhizome Max
GOLF  SPORT

RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 32,5 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 25 - 30 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 70% Lolium perenne

 Groundforce, Coletta
 z 15% Poa pratensis

 Enigma/Zeptor
 z 15% Poa pratensis hybrid

 Heatmaster
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1.
Cu tratament  

Zip-Seed

3.
Instalare  
rapidă

2.
Recuperare 
rapidă după 

uzură

GOLF
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 60 g/m²
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: > 12 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 40% Lolium perenne

 Agreement
 z 60% Lolium multiflorum 
(Annual)

 Breakout

 

3.
Gazon cu 
densitate  

mare

1.
Calitate 

excelentă a 
gazonului

Avantaje

4.
Oferă o trecere 

lină a mingii

Soluție de 
supraînsămânțare pentru 
iarnă Perfect Bermuda
Proselect Transition este amestecul perfect de Lolium 

multiflorum și peren. Lolium multiflorum Breakout 

asigură instalarea rapidă în sezonul rece, în timp ce 

Agreement creează o densitate mai mare pentru 

eliminarea buruienilor. Cele două soiuri sunt compatibile 

în ceea ce privește culorile și sunt ideale pentru o 

tranziție lină odată ce Bermuda începe să se dezvolte la 

temperaturile mai ridicate din timpul verii.

Transition
produs nou

Performanță uimitoare 
pe stadioane
ProSelect Premium Pitch stabilește o combinație 

densă, rezistentă de Lolium peren, oferind 

performanțe de top pentru stadioane, terenuri 

de sport și piste de înaltă calitate. Toate soiurile 

utilizate sunt foarte bine clasate pe lista  

națională STRI din Marea Britanie.

Avantaje

Premium Pitch

GOLF  SPORT
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 42,5 g/m²
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 20 - 35 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 100% Perennial ryegrass

 Eurocordus, Eurosport, 
 Eurodiamond

  

2.
Ideal pentru  
nevoile de  

supra- 
însămânțare

21
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Recuperare puternică 
a divot-ului
ProSelect Tees/Fairways/Outfield este un 

amestec de Lolium, Festuca și Poa, care 

produc un gazon fin, dens și rezistent la 

uzură, cu un aspect vizual excelent.

3.
Toleranță 

excelentă la bolile 
obișnuite ale 

gazonului
2.

Instalare  
rapidă

1.
Recuperare 
rapidă după 

uzură

Avantaje

Tees/Fairway
GOLF  SPORT

RATA MEDIE DE SEMĂNARE : 30 g/m²
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 15 - 25 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 50% Lolium perenne

 Groundforce, Torsion
 z 20% Festuca rubra trichophylla

 Cathrine
 z 20% Festuca rubra 
commutata 
Eurocrown

 z 10% Poa pratensis 
Enigma/Traction

  

nou și îmbunăTățiT  cu Torsion

Fairway fescue

Nutriție redusă și cu 
dezvoltare bună la umbră
Festuca ProSelect Fairway este amestecul premium 

Fairway de la ICL ideal pentru supraînsămânțare. 

Festuca Fairway poate fi utilizat pe soluri cu un  

conținut ridicat de sare, cum ar fi terenurile  

de golf. Festuca Fairway are o creștere lentă și  

poate fi utilizat în zonele umbrite. Are o toleranță  

bună la secetă, rezistență la boli și oferă o densitate 

mare a lăstarilor, cu aspect de frunze fine.

GOLF
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 30 g/m²
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 10 - 12 mm

1.
Amestec 
Premium 
Fairway

2.
Toleranță  

la salinitate  
și umbră

Avantaje

3.
Gazon  

dens și fin

SOIURI DE SEMINȚE
 z 30% Festuca rubra 
trichophylla

 Cathrine
 z 30% Festuca rubra 
commutata

 Eurocrown
 z 40% Festuca rubra rubra

 Ryder
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Fescue Greens

Cerințe scăzute și 
rezistentă ridicată
ProSelect Festuca Greens este ideal pentru 

golf și bowling pe iarbă, precum și peluze fine. 

Prezintă o toleranță incredibilă la umbră și, de 

asemenea, o bună toleranță la salinitate și la 

uzură.

1.
Toleranță 
ridicată la 

umbră

2.
Toleranță 
ridicată la 

salinitate și 
uzură

Avantaje

GOLF
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 30 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 4 - 7 mm

SOIURI DE SEMINȚE
 z 50% Festuca rubra trichophylla

 Cathrine
 z 50% Festuca rubra commutata

 Eurocrown

Classic

Performanță pe tot 
parcursul anului
ProSelect Classic este un amestec de semințe 

pentru toate scopurile care va fi utilizat pentru 

toate tipurile de gazon (terenuri de sport, 

peluze, etc.).

Classic este format din soiuri de culoare verde mediu care oferă un 
aspect de frunze fine și un gazon foarte dens. Are o bună rezistență 
la boli și menține o culoare frumoasă verde mediu pe tot parcursul 
anului.

GOLF  SPORT  
RATA MEDIE DE SEMĂNARE: 42,5 g/m² 
ÎNĂLȚIMEA DE TĂIERE: 10 - 25 mm

1.
Amestec cu 

scop general

3.
Gazon  

dens fin

2.
Puritate și 
germinație  

bună

Avantaje

SOIURI DE SEMINȚE
 z 15% Festuca rubra 
trichophylla

 Cathrine
 z 15% Festuca rubra 

commutata
 Eurocrown

 z 20% Festuca rubra rubra
 Ryder

 z 50% Lolium perenne 
Torsion/Groundforce

nou și îmbunăTățiT  cu Torsion
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Start Excelent cu tehnologia ZipSeed
Toate plantele cultivate din semințe beneficiază de un început viguros cu dezvoltarea 

rapidă a rădăcinilor pentru a asigura supraviețuirea în condiții de stres generate de 

climă, dăunători și boli.

Zipseed este un tratament de învelire a semințelor pentru îmbunătățirea instalării firelor de iarbă. Acțiunea elementelor, 
precum zincul și magneziul, combinate cu acizii humici și aminoacizi ajută la dezvoltarea unui sistem radicular extins și fibros. 
Acest lucru le permite  firelor de iarbă să maximizeze absorbția de apă și nutrienți pentru formarea unui gazon puternic și 
sănătos.

Amestecurile de semințe de gazon dedicată practicării sporturilor tratate cu ZipSeed sunt mult mai eficiente pentru instalarea 
semințelor, fără a compromite numărul de semințe.

 z Transformă mai multe semințe valoroase într-un gazon matur, performant
 z Semințele germinează mai rapid, creând astfel lăstari mai denși, chiar și în condiții de stres
 z Mai mulți perișori abșorbanți  - absorbția de nutrienți este mai eficientă, având drept rezultat un gazon mai dens și mai 
puține buruieni

 z Produce fire mai puternice - mai capabile să reziste atacului dăunătorilor și bolilor

1.
Îmbunătățește 

viteza de 
germinație cu 
până la 30%

3.
Crește  

capacitatea de 
acoperire  
cu până  
la 20% *

2.
Îmbunătățește 
înrădăcinarea

Avantajele ZipSeed
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Pentru informații suplimentare, contactați managerul de vânzări ICL sau vizitați www.icl-sf.ro.

Smart Start™: Hidratare eficientă, 
rezultate excepționale
Semințele selectate special pentru LandscaperPro dispun de tehnologia unică Smart 

Start™, un înveliș biodegradabil natural care poate absorbi umiditate de 500 de ori 

greutatea proprie pentru a obține un strat de gel în jurul fiecărei semințe. Eliberarea 

treptată a umidității corespunde cu nevoile semințelor și îi oferă fiecărei semințe șansele 

cele mai bune de germinație și creșterea rapidă, chiar și în condiții de umiditate fluctuante. 

Avantajele Smart Start
5.

Dezvoltare 
mai bună a 
sistemului 
radicular

7.
Creștere mai 

vigurosă

3.
Germinație  

rapidă

2.
Reduce stresul 
determinat de 
lipsa umidității

1.
Instalare  

rapidă

6.
Rată de 

germinație 
echilibrată pe mai 

multe specii

4.
Hidratare 
corectă

8.
Creșterea 

procentului de 
germinație

Semințe de înaltă 
calitate

Înveliș biodegradabil Smart Start™ 
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Despre
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Ca parte a grupului ICL, ne 
străduim să vă oferim cele 
mai avansate produse și 
soluții din punct de vedere 
tehnic
ICL oferă îngrășăminte speciale și programe de nutriție, 

semințe de gazon, produse de protecția plantelor 

și substraturi de creștere pentru a vă ajuta să vă 

îndepliniți cerințele de administrare a gazonului și a 

amenajărilor peisagistice. 

Ne mândrim foarte mult cu integritatea și valoarea portofoliilor noastre dinamice 
de produse de nivel mondial și cu furnizarea de asistență tehnică dedicată, care 
vă este oferită de echipa ICL.

Prin intermediul tehnologiilor noastre de produse, al asistenței noaste continue 
în educarea utilizatorilor finali și prin iTurf, programul nostru integrat de 
administrare a gazonului, continuăm să pledăm pentru cele mai bune practici în 
administrarea gazoanelor și gestionarea solidă a mediului.

Cu mărci de îngrășăminte care sunt lider pe piață - incluzând SierrablenPlus, 
SierraformGT și Greenmaster - și o mulțime de cunoștințe oferite atât prin 
intermediul echipelor noastre tehnice Turf & Landscape, cât și prin rețeaua 
noastră de distribuitori, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dvs. și să vă 
sprijinim în toate aspectele activității dvs.



27

Determinați de inovație
Investim continuu în produse noi și deținem 
unul din cele mai avansate unități de cercetare 
și dezvoltare din lume. De asemenea, ne-am 
angajat să asigurăm sustenabilitatea, ajutând la 
conservarea mediului înconjurător într-un mod 
eficient și responsabil.
De la materie primă la produsul finit, ne dedicăm 
producerii celei mai vaste game de îngrășăminte, 
protecției plantelor și tehnologiilor pentru 
semințe de gazon, toate fiind susținute de 
serviciul pentru clienți de primă clasă.
Îngrijitorii de gazon de pe cele mai bune terenuri 
de sport din lume au încredere în tehnologiile 
noastre, care îi ajută să obțină un gazon de înaltă 
calitate de uz sportiv și pentru peisagistică.

Inspirat din natură
Pe lângă îngrășăminte, produse pentru protecția 
plantelor și semințe de gazon, ICL oferă expertiză 
și soluții pentru o serie de probleme de gazon, 
pe care le reunim în programul nostru unic de 
practici și tratamente integrate pentru gazon. 
Managementul integrat al gazonului (ITM) se 
axează pe utilizarea celor mai bune produse în 
cel mai eficient și responsabil mod cu putință. 
ICL susține ITM prin iTurf pentru a le oferi 
îngrijitorilor de gazon.
Un mod ușor de a-și îndeplini responsabilitățile 
de mediu și de a respecta regulile și 
reglementările din ce în ce mai multe privind 
aplicarea substanțelor chimice. De asemenea, 
îi ajută să mențină gazonul sănătos printr-un 
management durabil pe termen lung.

Pentru mai multe informații, contactați ICL sau vizitați www.icl-sf.ro.
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Producător:
Everris International b.v.
Reprezentanţi România - Moldova
Rudolf Kónya - Senior T&O ASM
Telefon: 0722.107.265
Email: rudolf.konya@icl-group.com
Web: www.icl-sf.ro

Pentru informații suplimentare, contactați ICL sau vizitați www.icl-sf.ro


