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Sierraform GT
De krachtige motor voor greens
>
Met BlueYellow papier kun je
snel en eenvoudig een uniforme
grasmat aanleggen.

Snel een grasmat met papier
Een heel eenvoudige manier om een mooie grasmat aan te leggen is met BlueYellow
van Greenmix. Dit is een rol papier wat tevens graszaad en meststoffen bevat.
Tekst: Patrick Medema – Foto’s: Leverancier

W
Zet uw bemestingsprogramma in de hoogste versnelling en maak kennis met de krachtigste motor voor uw greens:
Sierraform GT. Dit nieuwste, sterk verbeterde product van de bekende Sierraform-lijn heeft een unieke dubbele
werking: langzaam vrijkomende stikstof én langzaam vrijkomende kali in één korrel. Resultaat: een sterke, hechte
grasmat, gezonde wortelgroei en betere weerstand tegen stress. Ervaar zelf het verschil!
Meer weten? Kijk op www.sierraformgt.com of bel Scotts Professional; tel. 0418 655 780.

ie weinig tijd en geduld heeft
om een grasmat te herstellen
of een grote grasoppervlakte
aan te leggen, kan eens denken aan
BlueYellow. Geen precies werkje meer
met graszoden of graszaad, maar gewoon
een tapijt van papier uitrollen. Het
afbreekbare papier bevat de juiste
hoeveelheden graszaad en meststoffen
voor een optimale grasgroei. Bovendien
bemoeilijkt het papier de groei van
onkruid. Daarnaast houdt het papier
het zaad op zijn plaats wanneer het ontspringt en beschermd het tegen vogels
en ziektes. De mat is snel en efficiënt op

een voorbereide grond te installeren en
is zon- en schaduwbestendig. Voor aparte
vormen kun je er gewoon een patroon
uitknippen. De rol is tot drie jaar te
bewaren zonder zaadverlies.

Werking
Het aanleggen is eenvoudig. Je moet de
bodem net zo klaarmaken als voor een
klassieke zaaibeurt. Dan rol je de
BlueYellow rol uit als een tapijt over
het gewenste oppervlak. Daarna besproei
je het papier goed met water. Dit zorgt
ervoor dat het papier aan de grond
hecht. Twee weken later verschijnen

de eerste grasplanten uit het papier en
vijf weken later is er een dichte grasmat
zonder veel moeite of tijd.

Samenstelling
Greenmix uit Weidingen (Lux., tel. +32495337445) heeft BlueYellow papier met
twee samenstellingen op voorraad. Er is
een versie met 50% veldbeemd en 50%
raaigras. De andere rol bevat 90% roodzwenk en 10% veldbeemd. Andere samenstellingen zijn op aanvraag te leveren. De
richtprijzen zijn voor 1 m2 3,35 euro per
m2, vanaf 500 m2 is dit 2,95 euro per m2
en vanaf 1.000 m2 kost het 2,5 euro m2.

1mm

Elke kleine, uniforme Sierraform GT
korrel (0,7-1,4 mm) bevat exact
dezelfde analyse.

Sierraform GT bevat de juiste en
meest effectieve combinatie van
voedingsstoffen voor de grasplant.

Sierraform GT heeft een unieke
dubbele werking met zowel
langzaamwerkende kali (K) als
langzaamwerkende stikstof (N).

BlueYellow bevat de juiste hoeveelheid graszaad en meststof.
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Na drie weken kun je nog net wat
papier zien.

Na vijf weken heb je al een mooie
dichte grasmat.
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