Serviceproducten

TURFquick Waterless
Sterk erosiebestendig gras bestand tegen
droge en natte periodes
De TURFquick Waterless is ideaal voor droge of juist natte gebieden,
dit type heeft minder water (irrigatie) nodig, aangezien Waterless
gras enorm diep wortelt. Dit is ook de reden voor zijn hoge
droogtetolerantie en waarom het gras zo groen blijft
gedurende langere perioden van droogte. Het is slijtvast
en compact en zal zichzelf herstellen na slijtage en/of
beschadiging.

Diep wortelen maximaliseert de
wateropname
Het hoofdbestanddeel van dit mengsel is lang
zwenkgras. Dit type gras wordt gekenmerkt door het
vormen van meest gewortelde wortelstructuur van
alle gazongrassen. Het diepe wortelgestel stimuleert
juist de wateropname vanuit de bodem in droge periodes. Deze
dieper beworteling zorgt daarnaast ook voor betere toevoer van
de hoeveelheid voedingsstoffen om het gras gezond te houden en
aanhoudend te kunnen groeien.

Het groenste gazon tijdens droge periodes
Over het algemeen krijgt een gazon een gele kleur in periode van
droogte, tenzij het gazon geïrrigeerd wordt. TURFquick Waterless
is beter in staat om groen te blijven over een langdurige periode
zonder deze irrigatie. Mocht het over een lange periode erg droog
zijn, dan is het gras in staat te herstellen dankzij de toevoeging van
wat glad gesteeld weidegras, welke ondergrondse wortelstokken
vormen van waaruit zich nieuwe scheuten ontwikkelen en
verspreiden.

Snelle hechting om onkruid te voorkomen en
droogtetolerant gras de kans te geven
De beste grassen zijn niet altijd de snelst groeiende grassen. Om dit
type gras, welke erg goed bestand is tegen droogte, na plaatsing
goed te houden, bevat TURFquick Waterless wat meerjarig raaigras.
Dit type hecht zich als het ware zeer snel en voorkomt hiermee een
onkruidinvasie. Na verloop van tijd verdwijnt dit meerjarige raaigras
geleidelijk en wordt het overgenomen door de droogtetolerante
grassen. Deze overgangsperiode kan, afhankelijk van het klimaat,
kort of lang zijn, maar biedt altijd de allerbeste dekking van vers,
groen en zacht gras.
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TURFquick Waterless

Kenmerken
Eigenschappen
Slijtvastheid - 100%
Siergazon - 80%
Reparatie - 70%
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Allround gras; makkelijk onderhoud en hoge droogte tolerantie
Goede prestaties bij weinig input
Diepe en intensieve beworteling ter voorkoming van erosie
Uitstekende ziekteresistentie en herstellend vermogen
Snel resultaat, kiemt al bij 4 graden
Ideaal voor openbare en infra werken, taluds, dijken,
hellingen, wadi’s, viaducten
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Droogte - 100%
Schaduw - 70%
Kou - 60%
Zoutgehalte - 100%
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Mos - 80%
Laag onderhoud - 60%
Schaal voor 10 tot 100, waarin 100 het
hoogste scoort

3

4

2020-1

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu

