GRASZADEN
VAKKUNDIG KIEZEN

In september bewijzen gazons steeds hun levenskracht, ook na moeilijke zomers.
De bodem, de bemesting, maar ook de graszaden zijn hierin een belangrijke factor.
Die keuze is superbelangrijk in alle situaties van aanleg, doorzaai, herzaai, inzaai of herstel …
Het assortiment van Groenservice Hooghe is kleurrijk, en biedt een oplossing voor elke omstandigheid.
Onze leidraad geven wij in dit overzicht. (* = ook verkrijgbaar in kleine verpakkingen of uitgewogen).

Groenservice Hooghe, eigen kwaliteitsmengsels

Summerplay * speelgazon

Superplay * sportgazon

Summerplay is een mengsel van het type familiegazon, tussen
speel- en siergazon. Als mooi, fijn speelgazon is het bijzonder
geschikt vóóraan en rond de woning. Summerplay verdraagt af
en toe kort maaien en is geschikt voor gewone bespeling in de
zomer. Iets fijner dan en even droogresistent als Superplay. Trager
groeiend dan Superplay, en ook geschikt voor mulching en robot.
Middengroen tot donkergroen van kleur. Ook Summerplay bevat
een deel fijnbladig engels raaigras. Daardoor ook geschikt voor
correcties, doorzaai en herstel, waar een fijner gazon nagestreefd
wordt. Het betere mengsel voor all-round gebruik, ook om
oudere gazons wat fijner in te zaaien.

Superplay is het type familiegazon-sportgazon,
geschikt voor iets zwaardere speelomstandigheden, voor achter
de woning en het speelpark voor de kinderen, ook waar grotere
huisdieren ravotten. Het heeft een groter herstelvermogen, ook
in nattere gronden en bij winterbespeling. Superplay vraagt iets
meer stikstof in de lente en zomer. De kleur is middengroen. Ook
geschikt voor industrieterreinen en fruitaanplantingen, randen
van bloemenweiden, parken en openbaar groen.

Topramix *

Landbouwmengsels *

Weidemengsel met hoge productie door toprassen. Ook in tuinaanleg soms gebruikt voor kippenhokken, schapenweide …

Grital Super, Italextra, enkelvoudige graszaden, …
als uw klant dit vraagt in tuinaanleg.

Advanta
Presto sportgazon
Presto is een sportgazon met zeer hoge betredingstolerantie en een gemiddelde
ziekteresistentie. De zaden zijn behandeld met Headstart, waardoor het zich snel
vestigt op alle grondsoorten, tot een dichte zode (minder onkruiddruk) met hoog herstellingsvermogen. Presto is een uitgebalanceerde mengeling van de beste exclusieve
Advanta-rassen. Voornamelijk voor privégazons, maar vaak ook zeer gewaardeerd in parken en
openbaar groen. Kan overal ingezet worden voor een fraai sterk gazon.

Versailles speelgazon
Professioneel gazonmengsel met snelle beginontwikkeling dankzij de zaadbehandeling met Headstart. Voor particuliere tuinen, openbaar groen en industrieterreinen, ook geschikt voor mulching
maaien. Combineert een mooie aanblik door fijnbladigheid, met een goede resistentie tegen
betreding. Hoog niveau van ziekteresistentie.

groenservice hooghe bv

nieuwenhovestraat 80  8790 waregem  tel 056 62 03 10
contact@groenservicehooghe.be  www.groenservicehooghe.be

Barenbrug

Resilient Blue Lawn

RPR Power Speel en Sport *

RPR Sportgazon

Graszaad met Resilient Blue grass technology.
Alle veldbeemdgras (30 %) kreeg hierbij een speciale coating. Uw gazon is zo beter voorbereid op
extreme omstandigheden, zoals hitte, droogte en
strenge winters; herstelt snel en is makkelijk in
onderhoud. Dit mengsel vraagt iets meer tijd om
na zaaien tot volledig gesloten zode te komen.
Voorkeur voor herfstinzaai, zodat onkruiden
minder kans krijgen.

IJzersterk gazon met rassen met RPR technology:
snel en sterk, en typisch zelfherstellend, voor
inzaai en doorzaai. De hoge ziekteresistentie en
het betere uitlopen van het RPR-engels-raaigras geven snel een dichte grasmat met betere
onkruidbeheersing. Bevat tevens het fijnere
roodzwenkgras en veldbeemdgras, waardoor
breed geschikt als sportgazon, speelgazon, openbaar groen.

Supersterk sportgazon met uitsluitend engels
raaigras, maximaal zelfherstellend dankzij
de uitlopervormende RPR-rassen. Hoogste
bespelingstolerantie. Door het zeer hoog
herstellend vermogen is er goede beheersing
van straatgras en andere onkruiden. Iets grover dan het Barenbrug RPR Power mengsel.

Water Saver *

Mow Saver

Rapide Sportgazon

Uniek mengsel, met hoofdzakelijk rietzwenkgras,
voor gebruik op droogtegevoelige gronden.
Extreem diepe beworteling (tot 60 cm diep).
Zeer droogteresistent. Minder beregening nodig.
Minder bemesting nodig. Niet geschikt voor al
te kort maaien. Behalve door het kiezen van dit
graszaadmengel, kan je de droogtegevoeligheid
bij alle inzaai nog sterk verbeteren door inwerken
van Stockosorb of TerraCottem. Water Saver is
grofbladiger dan de klassieke speelgazons.

Laag blijvend gras met snelle vestiging. Met
rassen geselecteerd op hun kortere lengtegroei.
Minder maaibeurten. Minder maaisel is minder
afvoer. Fijnbladig, behoorlijk ziekteresistent
en winterhard. Ideaal bij particulieren voor
robotmaaiers en voor mulchmaaien. Dikwijls ook
een bewuste keuze voor grotere oppervlakten,
parken, openbaar groen ...

Sportmengsel met 100% grasgids-rassen,
bedoeld als sportgazon. Hoge bespelingstolerantie. Sterke beworteling. Snel herstel na
de winterperiode. Snelle vestiging. Hoog aandeel engels raaigras, maar ook veldbeemdgras en roodzwenkgras.

Shadow schaduwgras*

Low Maintenance *

SOS Super Overseeding/Herstel *

Zeer geschikt voor in de schaduw, lukt ook daar
meestal voor meerdere jaren. Dichte grasmat,
ook ter voorkoming van mos in schaduwzones.
Type speelgazon, met goede betredingstolerantie. Hardzwenkgras maakt hier het verschil. Donkergroen van kleur. Bevat meestal ook deschampsia, indien voldoende zaad beschikbaar.

Heel specifiek mengsel met onder meer 50 %
fakkelgras. Geschikt als sportgazon, speelzones,
kippenparken, openbaar groen, boomgaarden, bermen en dijken. Bijzonder duurzaam en
economisch. Lage onderhoudskosten, komt alijd
terug na probleemperioden van hitte, droogte,
vorst. Minder maaibeurten, minder maaiafval, en
bovendien minder bemesting nodig.

Voor doorzaai en herstelling van sportvelden,
vooral ook in volle winterperiode. Snelste
vestiging. Doorzaaien kan hiermee ook bij
lage temperaturen. Speelseizoen verlengen.
SOS bevat 50 % engels raaigras en ook 50 %
westerwolds raaigras in een veredeling tot
recreatiegras. Dit herstelgazon of doorzaaigazon vraagt continue opvolging qua bemesting
en standdichtheid, om uitdunning in de
daaropvolgende lente te voorkomen. Zaden
zijn gecoat met biostimulator.

Horse Master *

Gazonklaver micro *

Golf-varianten

Dit weidemengsel ontwikkelde Barenbrug speciaal voor paardenweiden. Horse Master staat
voor een sterke, dichte zode en snelle kieming.
Structuurrijk, met een laag groeipunt en niet
te rijk aan energie en suikers. Ook geschikt
voor schapen, ezels en alpaca’s. Dankzij enkele
RPR-rassen krijg je een zelfherstellende weide,
als hulp om snelle veronkruiding te voorkomen.
Horse Master kan perfect gecombineerd worden
met een kruidenmengsel zoals Tasty Herbs.

Een miniklaver voor inzaai in gazons en parken.
De zaden zijn behandeld met een groeistimulator.
Klaver bindt stikstof uit de lucht, waardoor je bespaart op de hoeveelheid meststoffen. Bestendig
tegen droogte. Kan puur gezaaid worden, maar
wordt meestal gezaaid in combinatie met gras.
Het hele jaar door een groen en dicht gazon. Bij
uitdunning in de winter herstelt de miniklaver
heel snel. Na chemische onkruidbestrijding,
tegen andere onkruiden dan klaver, een achttal
weken wachten met inzaai van deze gazonklaver.
Zaaihoeveelheid kan variëren volgens eigen wens
0,15 à 0,8 kg per are.

Voor inzaai op golfterreinen heeft Barenbrug
een 10-tal samenstellingen, naargelang
gebruik op tee, fairway, … Fijner kan het niet.
Door RPR-rassen blijft de zode vlot gesloten,
en jaarrond bespeelbaar. Betere beheersing van straatgras en andere onkruiden.
Uitgebreide informatie over de variaten vind
je op de website van Barenbrug. Steeds op
aanvraag.

Ook verkrijgbaar op aanvraag, per project of aanbesteding:
Greenmatch : sportveld eigen kwaliteitsmengsel  Andere gazonmengsels Barenbrug: Bermen, Boomgaarden, Resilient Blue Sport
Gazonmengsels van Limagrain, Jorion-PhilipSeeds, Advanta, DCM, …  Landbouwmengsels van de zaadhuizen Barenbrug, Limagrain, Jorion-PhilipSeeds
Bloemenweidemengsels diverse  Graszaadmengsels op specificaties voor aanbestedingen
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