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Een gazonwaardige oplossing
met maximale resistentie tegen 
droogte, hitte, kou en ziektes.

Het nieuwe graszaadmengsel is een unieke cocktail die 
zorgt voor een buitengewoon diepe wortelstructuur 
waardoor je gazon beter bestand is tegen droogte, hitte 
en UV-straling.
Het gras kiemt ook vroeger - zelfs bij lagere bodemtem-
peraturen - en in het najaar groeit het langer door. Qua 
uitzicht leunt Forza Tetra aan tegen de topgazons in het 
Advanta-gamma. Wel is het gras iets breder en heeft het 
een iets donkerder kleur.

Een gazonwaardige oplossing 
met maximale resistentie tegen 
droogte, hitte, koude en UV-straling.

Forza Tetra in een notendop :

✔ Nóg beter bestand  tegen droogte, hitte en 
UV-straling 

✔ Blijft (donker)groen, het hele jaar door 

✔ Vroegkiemer 
(zeker bij lagere bodemtemperaturen)

✔ Snelle kieming en stevige beworteling mede 
dankzij Headstart Advance 

✔ Groeit langer door in het najaar waardoor 
het herstelvermogen groter is

✔ Meest klimaatresistent gazonmengsel met 
het uiterlijk van een normaal mooi gazon

Advanta brengt Forza Tetra in 2021 op de markt.
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HEADSTART

Recover 2 TETRA in een notendop:

√  Snelle kieming en stevige beworteling, 
 mede dankzij de Headstart Gold-coating

√  Vroegkiemer (zeker bij lagere
 bodemtemperaturen)

√  Nóg beter bestand tegen droogte,  
 hitte  en ziektes

√  Groeit langer door in het najaar,  
 waardoor het herstelvermogen groter is

√  Klimaatresistent gazonmengsel met 
 een prachtige (donker)groene kleur,   
 het hele jaar door

Recover 2 TETRA is de ideale herstelformule voor 
renovatie/doorzaai van alle typen gazons. In deze 
nieuwe samenstelling met tetraploïd Engels raaigras 
kan het mengsel nu ook worden doorgezaaid bij  
lagere bodemtemperatuur. Recover 2 TETRA is  
robuuster, klimaatbestendiger en vitaler dan zijn 
voorganger. Ga te werk volgens de Fast Repair- 
aanpak en je maakt elk gazon in een handomdraai 
weer als nieuw. 
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