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PER  COBRIR  FINS A  
60m2

GESPA 
VERDA TOT L’ANY
AMB MENYS MANTENIMENT



Fórmula FAST 
  Fórmula que combina un 
Lolium multiflorum gespitós de 
característiques enanitzants amb  
un Lolium perenne d’alta qualitat.

 Ideal per a ressembres.

 Textura de fulla fina.

  Germina a 3º C sobre  
el terreny.

  Màxima tolerància a les 
trepitjades.

 Establiment molt ràpid.

Des de SEMILLAS FITÓ presentem la nova solució  
per tenir una gespa més sostenible i en les millors  
condicions durant tot l’any.

 
PER QUÈ GOBI&FAST?
Fer una sembra de cynodon dactylon GOBI a la primavera  
i una ressembra amb FAST a la tardor et permet cobrir les  
necessitats de tot el cicle i tenir una gespa verda durant tot l’any.

A més, aquestes dues varietats, d’alta resistència i adaptabilitat, només 
requereixen un manteniment mínim i també menys regs, cosa que permet 
un important estalvi en el consum d’aigua.

COM FUNCIONA?
La nostra proposta es basa en la sembra de cynodon dactylon GOBI, una varietat 
de clima càlid que sembrarem ben entrada la primavera, quan la temperatura del 
terreny sigui de 18°C en fase ascendent; és a dir, aproximadament a mitjan abril o 
principi de maig. GOBI s’implantarà ràpidament i oferirà una gespa d’excel·lent 
qualitat durant tot l’estiu, amb menys necessitats hídriques que una gespa 
convencional.

A principi de tardor, final de setembre o principi d’octubre, quan les temperatures 
baixin dels 12°C, GOBI començarà a perdre color fins entrar en latència, període 
en el qual no té creixement ni necessitats nutricionals.

Quan comenci aquest període, és recomanable fer un escarificat suau-mig i 
ressembrar amb FAST, una fórmula de ràpida implantació que assegurarà una 
transició progressiva, per seguir mantenint una gespa verda i elegant durant  
tot l’hivern.

A la primavera següent, GOBI recuperarà progressivament el color i el creixement, 
i tornarà a ser l’espècie dominant de la teva gespa de manera natural, sense 
necessitat de dur a terme cap acció específica a la gespa. És la manera més 
pràctica i còmoda de mantenir una gespa d’alta qualitat i fàcil manteniment.

1  Sembrar 10-15 g/m2 de GOBI amb 
un mínim de 18 °C en el terreny en 
fase ascendent (abril-maig).

2  Enterrar la llavor a una profunditat 
màxima de 5 mm, en dos passades 
creuades.

3  Regar de manera suau i espaiada 
fins que emergeixi la planta.

4  Ressembrar amb FÓRMULA FAST 
a 40-50 g/m2 i aplicar un enceball 
lleuger per sobre, només per cobrir 
la llavor i retenir-ne la humitat.

5  Regar de manera suau per afavorir  
la ràpida germinació.

6  Quan arriba l’estiu, la barreja 
transiciona de manera natural, i el 
raygrass anual va desapareixent de 
manera suau i progressiva sense 
herbicides.

GOBIL’ESTRELLA  
DE L’ESTIU

EL MILLOR ALIAT  
PER A L’HIVERN FAST

ASPECTE ABANS DE LA RESSEMBRA RESSEMBRA AMB FAST 

PAS A PAS PER A UNA CORRECTA IMPLEMENTACIÓ

Cynodon Dactylon GOBI 
 Màxima rapidesa d’implementació.

  Excepcional resistència a la calor i la 
sequera.

 Excel·lent resistència a la salinitat.

  Ideal per a superfícies que es trepitgin 
de manera intensa.

  Necessitats hídriques molt baixes. 
Permet un 50 % d’estalvi en consum 
d’aigua respecte a una gespa 
normal.
  Baix manteniment. Cal tallar-la un  
30 % menys que una gespa normal.

  La llavor es presenta de manera 
pindolada, decorticada i sense 
decorticar, per assegurar una 
col·locació més ràpida, contínua  
i uniforme.

  Més alçada de tall a partir de 15 mm.

Són recomanables els fertilitzants 
nitrogenats durant els mesos d’estiu. 
A partir de principi de tardor, quan 
el GOBI comenci a perdre color, és 
recomanable fer un escarificat.



DESCOBREIX LA NOSTRA   
EXTENSA GAMMA DE GESPA  
AL TEU CENTRE DE JARDINERIA

www.fitohobby.com


