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Acum, mai mult ca oricând, peisagiştii şi grădinarii profesionişti au nevoie de
produse profesionale pentru îngrijirea gazonului.
Produsele noastre sunt utilizate de firmele de
amenajări peisagere în grădinile private și zonele
verzi din orașe, dar și în rondurile și bordurile
florale.
Gama LandscaperPro® a fost creată pentru
peisagiști. Nutriţia de precizie presupune utilizarea
unei cantităţi exacte de produs, la intervale mai
lungi de timp. Este o alegere mai viabilă care nu
trebuie să fie neapărat şi mai costisitoare pentru
dumneavoastră.
Această broșură are rolul de a vă ajuta să
prezentați produsele LandscaperPro® clienţilor, iar
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aceștia să înţeleagă de ce LandscaperPro® este o
opţiune testată, care oferă rezultate remarcabile
pentru întreg sezonul la gazon și plante la
container.

atât de avansat,
atât de uŞor de utilizat.
Oportunităţi
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

Oportunităţi
CLIENŢII DUMNEAVOASTRĂ

• Oferă seminţe de cea mai bună calitate, având
varietăți excepţionale şi cu puritate optimă
• Pelicularea Smart Life reţine nutrienţii şi absoarbe
umiditatea, iar seminţele germinează rapid, având o
creștere accelerată.
• Seminţele peliculate nu atrag la fel de mult
păsările
• Tehnologia Smart Life oferă o nutriţie de durată şi
de precizie pentru o creştere constantă şi continuă,
cu peluze mai sănătoase, număr mai mic de tăieri, şi
mai puţină poluare în urma levigării nutrienţilor
• Produsele vă ajută să rezolvaţi probleme
frecvente, precum zonele umbroase, traficul intens
şi combaterea buruienilor
• Asistenţă tehnică completă şi imediat accesibilă,
datorită căreia puteţi selecta produsul potrivit la
momentul potrivit

•	Peluze, plante şi arbuști ornamentali mai
atrăgători, mai puternici și mai sănătoși
•	Peluze care îşi păstrează calitatea atât la soare
cât și la umbră indiferent dacă sunt cu caracter
ornamental sau de agreement
• 	Printr-o aplicare atentă şi responsabilă se folosesc
îngrăşăminte în cantităţi mai reduse, iar gazonul
necesită mai puține tăieri
• 	Produse inovatoare, sigure şi eficiente de la un
lider la nivel internaţional în fertilizanţi pentru
gazon

1

Oferă rezultate de excepţie

2

Salvează timp

3

Creşte profitul
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Programe de întreţinere
recomandate pentru
gazon
Economic
Pentru un program de nutrienţie simplu, dar eficient, puteți face o singură aplicare cu
îngrăşământul nostru cu eliberare controlată.
1 x Full Season, longevitate 8-9 luni – Aplicaţi 60-80 g/m2 începând din Martie şi
până în Mai
Seminţe – Aplicaţi seminţe Landscaper Pro începând din Martie şi până în Iunie

Standard
Aplicarea ideală a nutrienţilor pe parcursul unui an. Sunt necesare două aplicări ale
îngrăşământului cu eliberare controlată.
1 x All Round, longevitate 4-5 luni –Aplicaţi 40-45 g/m2 începând din Martie şi până în Mai
Seminţe – Aplicaţi seminţe Landscaper Pro începând din Martie şi până în Iunie
1 x Prewinter, longevitate 4-5 luni – Aplicaţi 40-45 g/m2 începând din Septembrie şi
până în Noiembrie
Seminţe – Aplicaţi seminţe Landscaper Pro începând din August şi până în Noiembrie

Premium
Un program de fertilizare avansat pentru un gazon de calitate premium, în care aplicările
de îngrăşământ sunt sincronizate cu diferitele stadii de creştere din timpul anului.
1 x Maintenance, longevitate 2-3 luni – Aplicaţi 30-35 g/m2 începând din Martie și
până la sfîrșit de Aprilie sau
Seminţe – Aplicaţi seminţe Landscaper Pro începând din Mai și până în Iunie
1 x Stress Control, longevitate 2-3 luni– Aplicaţi 30-35 g/m2 în perioada Iunie - Iulie
1 x Pre-Winter – Aplicaţi 40-45 g/m2 începând din Septembrie și până în Noiembrie
Seminţe – Aplicaţi seminţe Landscaper Pro începând din August
și până la începutul lunii Noiembrie

Pentru rezultate superioare,
le puteţi sugera clienţilor
următoarele operațiuni:
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1

Scarificare

2

Combaterea mușchiului

3

Supraînsămânțare

Ca peisagist profesionist,
aveţi un talent înnăscut pentru proiectarea,
întreţinerea grădinilor şi amenajărilor
peisagistice complexe.
Indiferent de anotimp, sunteţi pe teren în sprijinul naturii,
astfel încât gazonul, bordurile florale şi plantele să se poată
dezvolta armonios.
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Îngrășăminte
pentru gazon
Un program de fertilizare eficient menţine sănătatea şi vitalitatea gazonului,
promovând regenerarea şi stimulând rezistenţa la boli. Îngrăşămintele
îmbunătăţesc aspectul gazonului şi toleranţa sa la factori de stres, precum seceta,
traficul intens și bolile.
Despre îngrășămintele Landscaper Pro:
• Rentabile: o singură aplicare este suficientă
pentru întregul sezon
• Sunt  complet  sigure  pentru  copii,  animale 
domestice şi gazon nou înființat
•	Conţinut  ridicat  de  nutrienţi,  fiind  necesar  mai 
puţin îngrăşământ de aplicat
• Distribuire optimă a  nutrienţilor  pentru o  mai 
bună calitate a gazonului
•	Eliberarea  controlată  oferă o  creştere 
echilibrată reducând, astfel, numărul de tăieri.
•	Dezvoltă  un  sistem  radicular  mai  puternic 
pentru a face un gazon mai sănătos și rezistent

Prin utilizarea îngrăşămintelor Landscaper Pro® cu
eliberare lentă şi controlată, cantitatea nutrienților
care levigă este redusă, iar gazonul este mai
sănătos. Puteţi asigura nutriţie de înaltă calitate cu
buget limitat, prin reducerea numărului de aplicări
pe sezon

Ce îngrăşământ ar trebui să folosesc?
Există două tipuri de îngrăşăminte: convenționale
(cu eliberare rapidă) şi cu eliberare controlată (de
lungă durată).
Anumite îngrăşăminte, inclusiv cele convenţionale,
lichide şi hidrosolubile, îşi eliberează integral
nutrienţii, imediat după aplicare.
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Aceste produse determină o creștere și o înverzire
rapidă a gazonului dar, în același timp, procentul
de levigare ( de pierdere a nutrienților) este foarte
mare. Un gazon cu creșteri rapide presupune tăieri
dese.
Îngrăşăminte convenționale
Excesiv

Insuﬁcient
Durată

Îngrăşămintele cu eliberare lentă și controlată
distribuie nutrienţii uniform şi corect pe o
perioadă mai lungă de timp. Eliberarea controlată
a nutrienţilor este mai eficientă, reducându-se
la minimum pierderile prin levigare. Un aport
constant de nutrienţi dezvoltă un gazon dens
și sănătos care prezintă creșteri uniforme.
Stimulează, totodată, dezvoltarea sistemului
radicular în profunzime, esențial pentru gazon,
făcându-l mai rezistent la trafic intens, boli, secetă
şi alți factori de stres.
Long-acting fertilizers
Fără excese

Suﬁcient
Durată

Nutriţie
de
precizie

Tehnologia Poly-S:
Înveliș din polimeri, la exterior
Înveliș din sulf, la interior
Miez de uree

Datorită tehnologiei de peliculare PACE cu rășini,
nutrienții sunt reținuți în fiecare granulă.

ICL este lider global pe piaţa
îngrăşămintelor cu eliberare lentă
și controlată iar pentru obținerea
produselor noastre se folosesc cele
mai noi tehnologii.
Departamentele noastre de
cercetare-dezvoltare concep
constant noi tehnologii prin care să
îmbunătăţească profilul ecologic
al produselor noastre, însă nu în
detrimentul eficacităţii lor.
În gama produselor Landscaper
Pro sunt folosite două tipuri de
tehnologii pentru peliculare.

Apa pătrunde prin pelicula de răşini şi dizolvă
nutrienţii din granulă. Astfel se creează o
presiune osmotică care împinge constant
nutrienţii în exterior. Toţi nutrienţii din
tehnologia PACE au efect de lungă durată
în timp ce în cazul tehnologiei Poly-S, numai
azotul are efect de lungă durată. Nutrienţii
sunt eliberaţi în perioada stabilită, în funcţie
de grosimea peliculei. Longevități disponibile
2-3 luni, 4-5 luni, 5-6 luni şi 8-9 luni. Anumite
produse combină tehnologiile PACE şi
Poly-S.
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Landscaper Pro®
Maintenance
Perioada de aplicare recomandată: Martie - Iunie și
Septembrie
Doza recomandată: 30-35 g/m2
Mărimea granulelor: minigranule
Aplicator recomandat: Handy Green, Easy Green,
Accu Green 3000 și SR 2000

• Ideal  pentru  utilizări 
generale şi pentru o
creştere echilibrată şi
sănătoasă
 • Conţinutul  ridicat  de 
azot asigură un efect
vizual rapid.

Îngrăşământul de bază ideal pentru gazon, Landscaper
Pro® Maintenance asigură un răspuns vizual, un gazon
sănătos prin eliberarea controlată a nutrienților pe o

25-5-12 + ME

perioadă de 2-3 luni.

Landscaper Pro®
Stress Control
Perioada de aplicare recomandată: Iunie-Octombrie • Tratamentul  ideal  de 
Doza recomandată: 30 g/m2
prevenire a stresului
Mărimea granulelor: minigranule
• Conţinut ridicat de potasiu
Aplicator recomandat: Handy Green, Easy Green,
pentru  întărirea  pereţilor 
Accu Green 3000 și SR 2000
celulari ai plantei
• Ajută la reglarea
Landscaper Pro® Stress Control este un îngrășământ

conţinutului de apă în

special conceput pentru prevenirea stresului din plantă,

plantă

permiţându-i acesteia să reziste la condiții meteo
nefavorabile. Stimulează rezistenţa celulară a plantelor

16-5-22 + ME

și creşte conţinutul de nutrienţi. Azotul cu eliberare
controlată se eliberează numai în condiţii optime de
creştere, pregătind planta pentru condiţii de stres.
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Îngrăşăminte cu longevitate redusă
(< 3 luni)
Landscaper Pro®
New Grass
Perioada de aplicare recomandată: Martie-Octombrie
Doza recomandată: 30-35 g/m2
Mărimea granulelor: minigranule
Aplicator recomandat: Handy Green, Easy Green,
Accu Green 3000 și SR 2000

• Ideal  la  însămânţare, 
supraînsămânţare şi la
instalarea rulourilor de
gazon. Conţinutul ridicat
de fosfor stimulează
dezvoltarea rădăcinilor

Îngrășământul ideal pentru aplicarea după semănat,

20-20-8 + ME

• Oferă  siguranţă  la 

la montarea rulourilor de gazon (sub rulou) și la

înfiinţarea de noi

supraînsămânțare. Tehnologia Poly-S controlează eliberarea

suprafeţe cu gazon, risc

azotului, asigurând o creştere echilibrată şi o înrădăcinare

minim de ardere

bună. Conţinutul ridicat de fosfor stimulează creşterea și

• Minigranulele  oferă 

dezvoltarea rădăcinilor. Minigranulele sunt ideale pentru

distribuirea uniformă a

distribuirea uniformă a nutrienţilor.

nutrienţilor

Landscaper Pro®
Universtar Balance
Perioada de aplicare recomandată: Martie-August
Doza recomandată: 30-35 g/m2
Mărimea granulelor: minigranule
Aplicator recomandat: Handy Green, Easy Green,
Accu Green 3000 și SR 2000

• Nutrienţii  sunt  eliberaţi 
continuu pe o perioadă
de două luni, stimulând
creşterea echilibrată şi
sănătoasă a gazonului
• Fără creşteri masive

Un îngrăşământ universal cu eliberare controlată, ideal pentru • Conţinutul ridicat de azot
fertilizarea gazonului pe toată perioada anului.

15-5-16 + ME

oferă rezultate rapide

Consultaţi Reglajele aplicatoarelor la pagina 20
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Îngrăşământ pentru întregul sezon
Landscaper Pro®
Full Season
Perioada de aplicare recomandată: Martie-Mai
Doza recomandată: 60-80 g/m2
Mărimea granulelor: granule standard
Aplicator recomandat: Handy Green, Easy Green,
Accu Green 3000 și SR 2000
Un îngrăşământ cu eliberare controlată care asigură nutrienţi
pe întreg sezonul, pentru o creştere echilibrată a gazonului şi
o bună dezvoltare a sistemului radicular. Gazonul va rezista
mai bine la buruieni şi muşchi. Aportul de magneziu dă un plus
de culoare și intensifică fotosinteza. Aplicaţi o doză puţin mai
redusă pe soluri dure, compacte sau o doză puţin mai mare în
cazul irigării prin aspersie sau pe soluri cu textură nisipoasă.
• Prin aplicarea într-o singură trecere, nutriţia este asigurată

27-5-5+2MgO, + ME

tot sezonul
• Rezistenţă bună la buruieni şi muşchi
• Conţinutul de magneziu oferă o culoare intensă a frunzelor
• Ideal pentru utilizare în programul de fertilizare ‘Pre-Winter’
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Îngrăşăminte cu longevitate medie
(> 3 luni)
Landscaper Pro®
All Round

• Minigranule  pentru 
o distribuţie uniformă.
Programele de întreţinere
nu sunt afectate de

Perioada de aplicare recomandată: Martie-Iunie
Doza recomandată: 40-45 g/m2
Mărimea granulelor: Minigranule
Aplicator recomandat: Handy Green, Easy Green,
Accu Green 3000 și SR 2000

aplicarea produsului
•	Stimulează  dezvoltarea 
gazonului tânăr,
transformându-l într-un
gazon rezistent
• 	Rezultate  optime  în 

24-5-8+2MgO, + ME

Se obțin rezultate bune și după tratamentele de combatere

programe de fertilizare cu

a muşchiului sau buruienilor. Eliberarea constantă a

„Pre-Winter” sau cu

nutrienţilor asigură o creştere echilibrată şi o bună dezvoltare

produsele speciale:

a sistemului radicular.

Landscaper Pro Weed
Control și Moss Control

Landscaper Pro®
Pre-Winter

• Conţinutul de magneziu

Perioada de aplicare recomandată: August-Octombrie
Doza recomandată: 40-45 g/m2
Mărimea granulelor: granule standard
Aplicator recomandat: Handy Green, Easy Green,
Accu Green 3000 și SR 2000

•	Stimulează creşterea

oferă o culoare intensă a
frunzelor

uniformă fără stres
• Conţinutul ridicat de
potasiu fortifică
gazonul pentru
anotimpul de iarnă

Prin aplicarea produsului se obţine o creştere lentă şi constantă, • Azotul este eliberat

14-5-21+2MgO, + ME

prevenindu-se stresul. Odată cu scăderea temperaturilor și

doar când gazonul are

intrarea gazonului în perioada de repaus vegetativ, se stopează

nevoie de creștere

și eliberarea nutrienților, iar în primăvară, la temperaturi medii

vegetativă

ale solului de peste 5 grade C, începe eliberarea nutrienților
ducând la o înverzire mult mai rapidă a gazonului. Potasiul
eliberat imediat consolidează pereţii celulari şi stimulează
echilibrul hidric în plantă. În primăvara următoare, gazonul va
porni în vegetație mai repede, fiind mai sănătos și mai rezistent.
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Landscaper Pro®
Weed Control
Perioada de aplicare recomandată: Aprilie-Septembrie • Hrăneşte gazonul şi
Doza recomandată: 30 g/m2
suprimă buruienile
Mărimea granulelor: microgranule
dicotiledonate într-o
Aplicator recomandat: Handy Green, Easy Green,
singură aplicare
Accu Green 3000 și SR 2000
• Îmbunătăţeşte
aspectul gazonului
Weed Control este un îngrăşământ cu eliberare lentă

un contact optim cu

la combaterea buruienilor dicotiledonate. După aplicare,

buruienile

substanțele împotriva buruienilor se fixează pe acestea şi le

22-5-5+2.4-D+Dicamba

• Minigranulele asigură

care oferă atât nutrienții necesari gazonului, dar ajută și

• Conţinutul ridicat

elimină. În trei-patru săptămâni, buruienile dispar, iar gazonul

de azot stimulează

va fi mai verde. Datorită nutrienţilor, gazonul acoperă rapid

creşterea completând

toate porţiunile rămase libere.

spaţiile libere lăsate de
dispariția buruienilor

Landscaper Pro®
Shade Special
• Conţinutul ridicat

Perioada de aplicare recomandată: Martie - Noiembrie
Doza recomandată: 30 g/m2
Mărimea granulelor: Microgranule
Aplicator recomandat: Handy Green, Easy Green,
Accu Green 3000 și SR 2000

de azot stimulează
creşterea
• Conţinutul ridicat
de fier contribuie
la culoarea verde 
intens a gazonului

Shade Special a fost creat special pentru gazonul puțin sau

11-5-5+8Fe

deloc expus soarelui. Solul fixează nutrienţii, eliberându-i apoi
pentru consumul plantei pe o perioadă de şase săptămâni.
Gazonul se reface mai uşor după iarnă. Conţinutul ridicat
de fier îi conferă o culoare verde atrăgătoare şi contribuie la
combaterea mușchiului din gazon.
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și la suprimarea
mușchiului
• Efecte vizibile în
câteva zile

Landscaper Pro®
Pro Flora
Perioada de aplicare recomandată: Martie-Noiembrie
Doza recomandată: 50-60 g/m2 sau 4-5 g/ltr volum
substrat
Aplicator recomandat: Handy green II
Landscaper Pro® Flora este bazat pe renumita tehnologie
Osmocote de la Everris, fiind creat special pentru borduri
florale, arbori și arbuști ornamentali, plante la container și
ghiveci şi coşuri suspendate. Nutrienţii sunt eliberaţi treptat
şi uniform pe parcursul sezonului, asigurând o înflorire
abundentă și de lungă durată. Adaosul de magneziu conferă
frunzelor un verde atrăgător.
• O singură aplicare a îngrăşământului pe parcursul

15-9-11+3MgO, + ME

întregului sezon de creştere
• Creştere uniformă pentru plante sănătoase şi înflorire
abundentă

Pentru recomandări de fertilizare detaliate accesaţi:

www.landscaper-pro.ro
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Îngrăşăminte pentru borduri florale şi
plante crescute în containere
Landscaper Pro®
Flora

15-9-11+3MgO, + ME

Landscaper Pro® Flora este bazat pe renumita
tehnologie Osmocote de la Everris, fi ind creat
special pentru borduri fl orale, arbori și arbuști
ornamentali, plante la container și ghiveci şi
coşuri suspendate. Nutrienţii sunt eliberaţi
treptat şi uniform pe parcursul sezonului,
asigurând o înfl orire abundentă și de lungă
durată. Adaosul de magneziu conferă frunzelor
un verde atrăgător..

Perioada de aplicare
recomandată: Martie-Noiembrie
Doza recomandată: 50-60 g/m2
sau 4-5 g/ltr volum substrat
Aplicator recomandat: Handy
green II

Osmocote®
Exact Tablet
Un îngrăşământ granular cu eliberare controlată
pentru. Tabletele de Osmocote Exact sunt
aplicate frecvent în plante containerizate şi
coşuri suspendate. Nutrienţii sunt eliberaţi la
aceeaşi frecvenţă în toate tipurile de sol, inclusiv
solurile nisipoase.
14-8-11+2MgO+TE
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Perioada de aplicare
recomandată: Martie-August

Începe să îți obții premiile
cultivându-le
cu programul
ProPoints!

Colecționează ProPoints
pentru distracție și
pentru a primi cadouri
practice.

Programul
ProPoints

Cum să îți cultivi premiile

1. Înregistrează-te
online

2. Colecționează ProPoints prin
achiziționarea de produse LandscaperPro
care se califică

3. Solicită premiile

Cultivă-ți premiile și dezvoltă-ți afacerea
-	Primești puncte ori de câte ori achiziționezi
produsele selectate LandscaperPro
-	Colecteaza puncte pentru diferite articole
sau produse gratuite
-	Ajută-ți echipa să câștige în continuare
puncte
-	Crește-ți valoarea companiei cu premiile
câștigate

Obține premiile cultivându-le
și dezvoltă-ți afacerea
400

30

35

10

750

25

100

55

500

65

125

Ai dori să afli mai multe?
Te rog vizitează landscaper-pro.ro/propoints/
Parte a
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Toate varietățile de seminţe ICL au fost obţinute, dezvoltate şi hibridate pe
parcursul mai multor ani pentru a obține semințe de înaltă calitate care germinează
eficient şi rezistă la stres.

Seminţe de gazon
Ornamental

Start perfect
cu semințe
de calitate
Ce tip de gazon aveŢi?

Gazon menit să-şi menţină aspectul şi culoarea
plăcută tot timpul anului.

Zone de joacă, recreere şi sport
Gazon cu rezistenţă ridicată la trafic intens,
având capacitate de recuperare rapidă.

Umbră
Gazon care se va dezvolta în zone cu intensitate
luminoasă scăzută.

Întrebuinţări multiple
Gazon menit să facă faţă multiplelor provocări
şi-şi menţină caracteristicile tot timpul anului.

Landscaper Pro®
Finesse (Ornamental)
•	Gazon fin, de culoare verde închis pe tot
parcursul anului
• Un aspect dens cu rezistenţă bună la boli
• Cerinţe reduse faţă de azot şi faţă de întreţinere
• Conţine în amestec şi specii de Lollium pentru
creştere rapidă şi rezistenţă bună la trafic
• Conţine şi specii de Festuca pentru rezistenţă
bună pe timp de secetă şi utilizarea în spaţii
umbrite

Ambalare: saci de 5 kg şi 10 kg
Doză: 30-35 grame/m2
Aplicator: toate aplicatoarele
Îngrăşământ recomandat:
minigranule şi standard
Înălţime de tăiere: de la 15 mm


Landscaper Pro®
Sun & Shade (Soare și Umbră)
•	Special creat pentru zone umbrite, unde lumina
Ambalare: saci de 5 kg şi 10 kg
soarelui este redusă
Doză: 30-35 grame/m2
Aplicator: toate aplicatoarele
• Cerinţe reduse faţă de azot şi faţă de întreţinere
•	Conţine specii de gazon selectate pentru o
Îngrăşământ  recomandat:  toate
înrădăcinare profundă şi un comportament mai
tipurile de granulaţie
bun atât la secetă cât și la umbră
Înălţime de tăiere: de la 15 mm
•	Datorită conţinutului ridicat  de  Festuca  din 

amestecul său, se va obține un gazon cu un
aspect vizual plăcut și cu frunze subțiri de
culoare verde închis
• Performanţe la fel de bune în zone iluminate intens 
18

Tehnologia Smart Start
Un înveliș biodegradabil natural care absoarbe o
umiditate echivalentă de peste 500 de ori greutatea
proprie, îmbrăcând fiecare sămânţă într-un strat de gel.
Aportul constant de umiditate dă seminţelor şanse. Gama
Landscaper Pro conține varietăți din cadrul speciei de Poa
pratensis cu tehnologie unică de peliculare Smart Start.

Landscaper Pro®
Rapid
•	Special creat pentru o înfiinţare rapidă a
gazonului
•	Capacitate de înfrăţire pentru a   îmbunătăți 
stabilitatea terenului
• Gazon des şi atractiv
• Dezvoltă un sitem radicular puternic ce-l  face 
rezistent la secetă
• Adaptabil pentru peluze sau orice proiect
peisagistic

Ambalare: saci de 5 și 10 kg
Doză: 30-35 grame/m²
Aplicator: Toate aplicatoarele
Îngrăşământ  recomandat:  toate
tipurile de granulaţie
Înălţime de tăiere: 20-40 mm
Înălţime  de  tundere:  de la 15 mm

Landscaper Pro®
Performance (Rezistent la trafic)
•	Recomandat pentru zonele însorite şi cu trafic
intens
•	Formează un gazon rezistent şi dens care se
reface rapid
• Culoare verde închis

Ambalare: saci de 5 kg şi 10 kg
Doză: 35-40 grame/m2
Aplicator: toate aplicatoarele
Îngrăşământ  recomandat:  toate
tipurile de granulaţie

Landscaper Pro®
Supreme (Multifuncţional)
•	Un amestec multifuncţional pentru zonele
însorite  cu rezistenţă  bună la  trafic  sau  secetă
•	Aspect  vizual  excelent  pe  tot  parcursul  anului
•	O dată instalat, necesită un aport redus de apă
•	Conceput pentru instalare rapidă
•	Potrivit pentru diverse tipuri de sol şi
temperaturi ridicate

Ambalare: saci de 5 kg şi 10 kg
Doză: 30-35 grame/m2
Aplicator: toate aplicatoarele
Îngrăşământ  recomandat:  toate
tipurile de granulaţie

Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.landscaper-pro.ro
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Aplicatoare
Pentru rezultate optime, un aplicator fiabil şi precis este un utilaj esenţial în
activitatea peisagistului profesionist. ICL vă oferă aplicatoare durabile şi uşor de
folosit.

HandyGreen II
Everris HandyGreen II este un aplicator manual cu
sistem rotativ de împrăştiere a îngrășămintelor.

• Greutate  redusă,  uşor  de 
utilizat
• Structură  ergonomică 
pentru  reducerea  încordării 
încheieturilor
•  Dispune  de  pâlnie  şi  agitator
rezistente la rugină

AccuPro 2000
AccuPro 2000 este un aplicator cu sistem rotativ de

• Con elicoidal patentat

împrăştiere, conceput să aplice cu precizie seminţe

pentru un mod de

de gazon şi îngrăşăminte. Acesta are o capacitate

distribuţie uniform

de 42 de litri (sau 22 kg) şi o lăţime de distribuire de

• Cadru solid si durabil

2-6 metri.

• Roţi mari pentru a facilita
împingerea

Modelul de distribuţie este uniform, indiferent
de mărimea granulelor.

• Protecţii confortabile
pentru un mâner
extensibil

Classic Drop Spreader
Aplicatorul este ideal pentru aplicarea seminţelor
de gazon sau a îngrăşământului pe suprafețe

• Se livrează asamblat şi
gata de utilizare

mai mari. Cuva sa de plastic are o capacitate de

• Structură rezistentă

îngrăşământ suficientă (32 kg) pentru a acoperi

• Mâner în formă de

până la 950 m2/ aplicare.. Acesta distribuie

U pentru manevrare

produsul uniform pe o suprafaţă de 55 cm,

manevrare uşoară

asigurând o acoperire maximă.

• Se pot distribui seminţe şi
îngrășăminte

20

reglajele aplicatoarelor
Doza
(g/m2)

Handy
Green
(o
singură
trecere)
-reglaj-

Easy
Green
(o
singură
trecere)
-reglaj-

Maintenance
25-05-12

35

3–4

Stress Control
16-05-22

35

New Grass
20-20-8

EdgeGuard Deluxe

AccuPro 2000

Lățime de
distribuție
- metri -

O
singură trecere
cu doză
maximă

25–26

2.4

7

3

26

2.4

5–6

4

4.8

R

20

3

24

2.4

4

4

4.8

N

2.5

30

3-4

25

2.4

6

4

4.8

P

3.5

35

4-5

26-27

2.4

7

4

4.8

R

4

30

4

27-28

2.4

6

4

4.8

P

4

45

5

28-29

2.4

9

4

4.8

T

5

Pre-Winter
14-5-21+2MgO

30

4

27-28

2.4

7

4

4.7

R  1/2

4

45

5

28–29

2.4

10.5

4

4.7

X

5

Full Season
27-5-5+2MgO

40

5

29

2.4

9

4

4.7

V

4

60

5
cu
trecere
dublă

30–31

2.4

7
cu trecere
dublă

4

4.7

R  1/2 
cu
trecere
dublă

6.5

Weed Control
22-5-5+2,4D
+Dicamba

20

3

25

1.3

5–6

8

3.7

L

3

Shade Special
11-5-5 +8Fe

35

3

26

1.3

5–6

6

3.7

N

3

Universtar
Balance
15-5-16

25

2-3

24

2.4

4

6

3

L

l 1/2

0.55

2

2.25

30

3

25

2.4

5

6

3

L 1/2

J

0.55

2.5

2.5

35

3-4

26

2.4

6

6

3

M

J 1/2

0.55

2

3

40

4

27

2.4

7

6

3

M 1/2

K

0.55

2.5

3.5

Denumirea
produsului

All Round   
24-5-8+2MgO

Reglaj
con

Lățime de
distribuție
- metri -

O singură
trecere
cu doză
maximă

Classic Drop
Două
treceri cu
jumătate
de doză

Lățime de
distribuție
- metri -

O singură
trecere
cu doză
maximă

Două
treceri cu
jumătate
de doză

5

R

4
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Boli și probleme
des întâlnite:
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Umbrirea

Firul roşu

Umbra provocată de arbori și clădiri poate reduce circulația
aerului, crescând reținerea apei și reducând rezistenţa la
boli. În condiţii de luminozitate scăzută, plantele au tendinţa
firească de alungire, concurând pentru lumină. Gazonul din
zonele umbrite are frunze mai subţiri, astfel plantele sunt
mai susceptibile la boli. Creșterea gazonului în zone umbrite
conduce la o subțiere a masei foliare, ducând la scăderea
rezistenței plantelor la boli.

Agent patogen: Laetisaria fuciformis

Produs: Sun & shade

Produs: Maintenance

Mucegaiul de zăpadă

Muşchii

Agent patogen: Microdochium nivale
Se dezvoltă în diverse condiţii: umezeală, umiditate ridicată,
temperaturi între 0-15 °C, concentraţie ridicată de azot (N)
în timpul toamnei și surplus de resturi vegetale. Apare sub
formă de pete circulare, cu diametrul de până la 300 mm.
Frunzele se îmbibă cu apă, capătă o culoare roșie-brună,
apoi se decolorează.

Mușchii se regăsesc de regulă în locuri răcoroase,
cu umiditate și umbră. Gazonul cu o densitate
scăzută este susceptibil la infestarea cu mușchi.
Printre cauzele densităţii scăzute se pot număra
fertilizarea insufi cientă, irigarea excesivă,
scalparea prin tundere foarte joasă și plasarea în
zone cu luminozitate scăzută.

Produs: Prewinter, Stress control

Produs: Weed control

Buruienile

Antracnoza

Gazonul cu o densitate scăzută este susceptibil la
îmburuienare, semințele acestora având loc suficient
pentru a germina și a se dezvolta. Printre cauzele densităţii
scăzute se pot număra fertilizarea insuficientă, irigarea
excesivă, scalparea prin tundere foarte joasă și plasarea în
zone cu luminozitate scăzută.

Agent patogen: Colletotrichum cereale

Produs: Weedcontrol

Produs: Allround

Firul roșu apare predominant pe gazonul în care
nivelurile de azot din sol sunt scăzute. Solurile
compactate și înrădăcinarea superfi cială pot
crește posibilitatea de apariţie a bolii.

Antracnoza atacă gramineele (de regulă, numai
Poa annua) atunci când sunt expuse stresului.
Boala este declanșată de carenţele nutritive
și compactarea solului, care scade rezistența
gazonului.

Pentru soluţii preventive şi curative, vizitaţi: www.landscaper-pro.ro

Eficienţă ridicată
indiferent de
situaţie
Peisagiştii întâmpină mereu provocări în întreţinerea
grădinilor şi a spaţiilor publice, mai ales în zonele urbane.
Fie ca e vorba de trafic intens, suprafeţe mici, zone
neregulate cu acces limitat, toate acestea pot crea
probleme. Irigarea corespunzătoare este de asemenea
o problemă de luat în calcul.
Să nu uităm, de asemenea, atacul bolilor care pot afecta
gazonul.

Cunoscând complexitatea amenjărilor peisagistice
în zonele urbane, am creat soluţii şi formule pentru
simplificarea situaţiilor cu care se confruntă peisagiştii.

Peisagiştii care aleg tehnologiile ICL pentru amenajarea
spaţiilor verzi au un beneficiu aparte - varietăţi de
seminţe de gazon de ultimă generaţie, cu toleranţă
ridicată la atacul bolilor, îngrăşăminte cu eliberare
controlată a nutrienţilor, unele din ele special create
pentru combaterea buruienilor..

Calitate asigurată

Inovaţie pentru cele mai
ridicate standarde de
siguranţă şi eficienţă

Omologarea celor
mai pretabile formule,
alese în colaborare cu
patenerii noştri

k a p` ^ mbo=

ii

op=^ _l r q
jb
=

i^

vl r o=` r pql

Creăm formule gândite
special pentru protecţia
mediului înconjurător

l
mo

Luăm în considerare
nevoile peisagiştilor

qb

AVANTAJE
EFICIENŢĂ MĂRITĂ
+ aplicaţii reduse
+ mai puţine tratamente
fitosanitare necesare
+ calitate a gazonului îmbunătăţită

UŞURINŢĂ SPORITĂ ÎN UTILIZARE
+ formulări create special pentru gazon
+ risc redus de pierdere a nutrienţilor prin
levigare
+ reducerea semnificativă a aplicării
neuniforme
+ impact redus asupra mediului
înconjurător
+ aplicare în siguranţă, chiar şi pentru
operatori
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Îngrăşămintele ICL cu eliberare
controlată a nutrienţilor - cea mai bună
opţiune pentru dumneavoastră
Îngrăşămintele cu eliberare controlată îşi eliberează nutrienţii într-o perioadă
de timp bine stabilită, asigurându-vă de o creştere sănătoasă şi de o calitate
impecabilă a gazonului.
Îngrăşămintele cu eliberare controlată conduc
la obţinerea celor mai bune rezultate aplicând
minimul cantitativ necesar. Nutriţia de precizie
înseamnă utilizarea aceleaşi cantităţii necesare de
îngrăşământ la intervale mai mari de timp. Utilizând
produse de înaltă calitate veţi salva, în mod eficient,
timp şi bani. Îngrăşămintele cu eliberare controlată
sunt soluţia ideală ce combină performanţa

excelentă cu impactul scăzut asupra mediului, la
un cost competitiv. Îngrăşămintele convenţionale
îşi eliberează nutrienţii imediat după prima aplicare.
Efectul de înverzire şi creştere este asigurat rapid
dar de scurtă durată, crescând în acelaşi timp riscul
de pierdere a nutrienţilor prin levigare şi creşterea
neuniformă a gazonului mărind astfel numărul de
intervenţii prin tunderi repetate.

Fertilizarea gazonului

Principiul de funcţionare a îngrăşămintelor
peliculate

Îngrăşămintele aduc un aport important de nutrienţi
disponibili plantelor. Nutrienţii pot fi împărţiti în macro- şi

Îngrşămintele convenţionale

LANDSCAPERPRO

Fertilizare

Fertilizare cu îngrăşăminte cu
eliberare controlată

Toţi nutrienţii sunt dizolvaţi imediat.
Excesul de nutrienţi se va pierde
prin scurgere la suprafaţă, levigare
sau volatilizare şi de aceea, la scurt
timp după aplicare, cantitatea de
nutrienţi disponibili plantelor va fi
semnificativ redusă.

În fiecare zi, în funcţie de
temperatură, granulele eliberează
cantitatea de nutrienţi necesară
plantelor, reducând astfel riscul
de pierdere a lor. În acest fel este
sporită disponibilitatea nutrienţilor
pentru o perioadă mai îndelungată
de timp.

Nutrienţii sunt absorbiţi imediat
de plante rezultând creşteri
vegetative rapide şi neuniforme,
sistem radicular slab dezvoltat, ce
va determina mărirea numărului de
fertilizări şi tunderi repetate.

Nutriţia controlată şi graduală
ajută la dezvoltarea sistemului
radicular şi imprimă gazonului o
creştere sănătoasă şi uniformă.
Aplicări reduse prin utilizarea
îngrăşămintelor cu eliberare
controlată.

microelemente. Macroelementele sunt necesare în cantităţi
mai mari însă la fel de importante sunt şi microelementele
care aplicate, chiar şi foliar, pot avea acelaşi efect benefic
asupra creşterii sănătoase şi echilibrate a gazonului. Pentru o
creştere uniformă şi constantă a gazonului avem nevoie atât
de un raport NPK echilibrat, în funcţie de sezon, cât şi de un
aport adecvat de magneziu, cupru, zinc, fier, mangan, bor şi
molibden, pentru o nutriţie completă.
Aplicarea
îngrăşămintelor

Pierderi prin
volatilizare
Îndepărtarea
nutrienţilor
prin tunderi
Scurgerea la
suprafată

Absorbţie

Imobilizare
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Levigare

Macroelemente · Fosfor (P)

Microelemente

· Carbon (C)

· Potasiu (K)

· Fier (Fe)

· Molibden (Mo)

· Hidrogen (H)

· Calciu (Ca)

· Zinc (Zn)

· Bor (B)

· Oxigen (O)

· Magnesiu (Mg)

· Cupru (Cu)

· Clor (Cl)

· Azot (N)

· Sulf (S)

· Mangan (Mn)

Cercetarea şi dezvoltarea unor soluţii inovative
a fost dintotdeauna una din priorităţile noastre.
ICL a dezvoltat şi patentat tehnologii care au
stabilit valori de referinţă pentru standarde
internaţionale.

Dintr-un portofoliu vast de tehnologii de
peliculare, specialiştii ICL au ales utilizarea a
două metode de peliculare pentru produsele din
gama LandscaperPro: Poly-S şi PACE.

POLY-S

PACE

Tehnologie ce constă în pelicularea ureii întrun
înveliş din sulf şi o membrană dintrun polimer
complet biodegradabil.

Tehnologie ce permite pelicularea în aceaşi granulă,
cu ajutorul unor răşini vegetale, atât a macro- cât şi
a microelementelor.

Uree
Învelişul din sulf
Pelicularea cu polimer
biodegradabil

•D
 upă ce apa pătrunde în granulă, azotul este

1. Apa pătrunde prin stratul
din răşini ce formează
pelicula granulei.

2. Nutrienţii sunt dizolvaţi în interiorul
granulei şi prin presiunea osmotică
creată în interior sunt eliberaţi
treptat, în funcţie de temperatură, şi
puşi la dispoziţia plantelor

• Pelicularea patentată cu răşini permite utilizarea

dizolvat şi începe eliberarea acestuia. Produsele

constantă şi bine prestabilită a azotului, fosforului

din gama LandscaperPro eliberează azotul pe o

şi potasiului

durată de până la 3 luni.
• Schimbările de temperatură şi umiditate ale
solului nu afectează atât de mult eliberarea
azotului

• Produsele din gama LandscaperPro conţin
tehnologia PACE pentru eliberarea nutrienţilor
pentru o perioadă de până la 6 luni
• Eliberarea este constantă indiferent de calitatea

• Rezultatul: eliberarea azotului ce răspunde
nevoilor nutriţionale ale plantelor
• Nutrienţii sunt absorbiţi de plante înainte de a fi
pierduţi prin levigare sau scurgere la suprafaţă

apei de irigat
• Rezultatul: gazonul îşi va dezvolta un sistem
radicular puternic, va fi dens şi rezistent pe tot
parcursul anului.

• Intervale mai mari de timp între tunderi şi costuri
reduse

Avantajele tehnologiilor de
peliculare ICL
• Schimbările de temperatură şi umiditate ale
solului nu afectează atât de mult eliberarea

• Prietenos cu mediul înconjurător

azotului

• Calitate superioară a gazonului

• Utilizarea optimă a nutrienţilor

• Frecvenţă redusă a tunderilor

• Eliberarea nutrienţilor în concordanţă cu nevoia
plantelor

25

Programele de fertilizare pentru
profesioniștii în întreţinerea parcurilor și
grădinilor utilizând gama lANDSCAPER PRO
Știm că fi ecare grădină este diferită. De aceea am dezvoltat un sistem care vă permite
să obţineţi rezultatele maxime de la îngrășământul ICL-SF pe care îl folosiţi.
Secretul constă în alegerea seminţei de gazon
potrivită și stimularea creșterii acesteia cu
îngrășământul potrivit, la momentul potrivit,
asigurându-i cantitatea anuală optimă de nutrienţi.
Programele noastre iau în calcul necesarul de
îngrășământ optim al gazonului, ghivecelor din
grădină, al arbuștilor și gardului viu. Totodată sunt

anticipate și evenimentele climatice precum seceta,
ploile torenţiale și pregătirea pentru iernat. Alegeţi
din programele propuse în paginile următoare
pentru a fi siguri că peluza gazonată, plantele la
ghiveci și arbuștii stau viguroși, verzi și sănătoși în
anii care urmează.

Programe generale de întreţinere a grădinii
Cele trei programe specializate de întreţinere a peluzei sunt adaptate astfel
încât să îl alegeţi pe acela care este cel mai potrivit ca număr de tratamente
pe care doriţi să le aplicaţi în fi ecare an.

Când se aplică
Care este durata de acţiune a
produsului
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Programe de utilizare eficientă a apei
Ploi torenţiale
Ploile torenţiale pot fi dăunătoare pentru gazon deoarece
nutrienţii se pot pierde prin spălare. Programul nostru Ploi
Torenţiale, tratează gazonul cu Landscaper Pro Controlul
Apei pentru a se asigura că plantele au mereu acces la apă şi
nutrienţi.

Rezistenţă la secetă
Un amestec unic între: Landscaper Pro Controlul Apei,
pentru a optimiza programul de irigare în vară şi nutrienţi
adiţionali care ajută plantele să facă faţă cu succes la
verile secetoase şi uscate, cu precipitaţii puţine
sau deloc.

Programe pentru iarnă
Gazon verde şi iarna
De multe ori, o atenţie sporită în lunile de
iarnă poate avea beneficii fantastice pentru
primavara următoare. Programele noastre
“Gazon verde și iarna” sunt adresate zonelor
cu ierni mai blânde, cu temperatură medie
peste 7°C.

Iarnă grea
Gheaţa poate distruge iarba, astfel încât
pentru zonele cu temperatură prelungită
sub –5°C programul nostru Iarnă Grea ajută
la întărirea plantelor în timpul sezonului de
creștere, fiind pregătite pentru iernat.
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Programe pentru combaterea muşchiului şi a
buruienilor
Program Anti-Muşchi
Mușchiul se dezvoltă în zone umede și
umbroase și poate acoperi rapid peluza
gazonată dacă nu este tratat. Fertilizarea
regulată a peluzei este soluţia, pentru că
ajută gazonul să crească și să inhibe astfel
condiţiile prielnice de dezvoltare a mușchiului.
Atenţie. Aveţi grijă să nu aplicaţi Landscaper
Pro Anti-Mușchi pentru peluzele nou
însămănţate sau plantate până ce acestea nu
au fost tunse de patru ori.

Program Combatere
buruieni dicotile
Controlul eficient al buruienilor este
fundamental pentru a avea o peluză
frumoasă. Landscaper Pro Combatere
buruieni dicotile combate în special buruienile
perene precum păpădia, trifoiul și pătlagina.
Atenţie. A nu se aplica decât pe gazon nu și
pe borduri florale, arbuști, gard-viu sau plante
la ghiveci.

Program Apă Reciclată
Din ce în ce mai mult, apa reciclată va trebui
să fi e folosită la irigarea pajiștilor și zonelor
gazonate. Programul Apă Reciclată ajută
iarba să optimizeze aportul de nutrienţi, care
poate fi mai slab sau care poate varia în cazul
apei reciclate.
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Program Însămânţare sau Renovare
Zonele care sunt nou însămânţate au nevoie
de un ajutor suplimentar la început. Acest
program este numai pentru un singur an,
începând din anul următor gazonul este
pregătit să intre într-un program normal de
întreţinere cu Lanscaper Pro.

Program pentru gazon nou
Un program intensiv de îngrijire a peluzelor nou gazonate. Programul poate fi diversificat,
în funcţie de anul când a început răsărirea gazonului.

Expertul icl
Stuart Staples, Director
Tehnic internaţional
pentru divizia Gazon şi
Peisaje ne spune:

“Gama Landscaper Pro reprezintă un pas major înainte, nu numai pentru
compania ICL-SF, ci şi pentru cei ce se ocupă de îngrijirea grădinii.
Compania noastră are o gamă largă de îngrăşăminte, seminţe de gazon
şi produse asociate de înaltă calitate şi siguranţă. Putem astfel să oferim
programe complete, care îi ajută pe clienţii noştri să obţină rezultate
maxime în grădinile lor pe parcursul întregului an.”
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Despre
Ca membru al ICL Group, vă oferim cele mai avansate
programe, din punct de vedere tehnic, de îngrăşăminte
şi nutriţie, seminţe de gazon şi sfaturi de creştere
pentru a vă ajuta să satisfaceţi exigenţele moderne din
managementul gazonului şi amenajărilor.

Ne mândrim cu integritatea și
valoarea dinamicelor noastre
portofolii de produse de talie
mondială, dar și cu asistenţa tehnică
specializată, oferită de echipa
Everris din Marea Britanie și Irlanda.
Prin tehnologiile noastre de produs,
sprijinirea constantă a procesului
de instruire pentru utilizatorul final
și prin programul iTurf, conceptul
nostru de management integrat al
gazonului, continuăm să promovăm
cele mai bune practici în
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managementul gazonului și buna
gestionare a resurselor ecologice.
Cu mărci de îngrășăminte lider
de piaţă - inclusiv SierrablenPlus,
SierraformGT și Greenmaster - și
vastele competenţe ale echipelor
noastre tehnice din sectorul
Turf&Amenity și ale reţelei de
distribuitori, așteptăm cu interes
să colaborăm cu dvs. și să vă
susţinem în toate aspectele
de întreținere a gazonului și
amenajărilor.

Where needs
take us

Investim constant în noi produse
și dispunem de unele dintre cele
mai avansate unităţi de cercetaredezvoltare din lume. Însă ne axăm
și pe sustenabilitate și protecţia
mediului întrun mod eficient și
responsabil. De la materii prime
la produsul finit, ne angajăm să
producem cea mai bună gamă de
tehnologii pentru îngrășăminte,
produse fitosanitare și seminţe
de gazon, toate având la bază un
serviciu de asistenţă clienţi de
primă clasă. Managerii de gazon de
la unele dintre cele mai renumite
terenuri sportive din lume se
bazează pe tehnologiile noastre
pentru a crea un gazon de înaltă
calitate pentru sport și agrement.

Pe lângă îngrășăminte, produse
fitosanitare și seminţe de gazon,
Everris oferă sfaturi și soluţii pentru
diverse probleme legate de gazon,
toate reunite în programul nostru unic
de practici și tratamente integrate
pentru gazon... iTurf. Managementul
integrat al gazonului (Integrated turf
management, ITM) se axează pe
utilizarea celor mai bune produse în cel
mai eficient și responsabil mod posibil.
Everris promovează ITM prin iTurf
pentru a le oferi managerilor de gazon
o modalitate simplă de a-și îndeplini
responsabilităţile în materie de mediu și
de a respecta normele și reglementările
din ce în ce mai stricte privind aplicarea
de substanţe chimice. Compania
noastră îi ajută și să întreţină sănătatea
gazonului prin management sustenabil
de lungă durată.

Managementul integrat
al gazonului: Gazon mai
rezistent și mai sănătos,
cu costuri mai scăzute
• Îngrăşăminte cu eliberare
controlată
• Îngrăşăminte cu eliberare
lentă
• Seminţe de gazon
• Produse specializate

Găsiţi cele mai noi informaţii disponibile despre produsele ICL pe website (www.icl-sf.ro).
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Producator:
Everris International b.v.
Reprezentanţi România
Alexandru Dumitru - România Sud
Telefon: 0722.589.022
Email: Alexandru.Dumitru@icl-group.com
Rudolf Konya - Area Sales Manager Vest
Telefon: 072.107.265
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Email: Rudolf.konya@icl-group.com
George Voicu - Area Sales Manager Est
Telefon: 0726.193.781
Email: george.voicu@icl-group.com
Email: relatiiclienti@icl-group.com
Web: www.icl-sf.ro

Importator:
SC Holland Farming Agro SRL
Str. Drumul Osiei, nr 74,
Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.410.21.65
Email: office@hollandfarming.ro
Web: www.hollandfarming.ro
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