Full season 27+05+05+2MgO
Un îngrăşământ mineral care economiseşte timp fiind aplicat o
singură dată pe an şi care furnizează nutrienţi pe întreaga perioadă
de vegetaţie.
 longevitate 8 - 9 luni
 o creştere uniformă şi un sistem radicular bine dezvoltat
 conferă rezistenţă sporită la boli şi buruieni
 doză: 60 - 70 g/m2
 ambalaj: saci 15 kg

All-Round 24+05+08+2MgO
Este un îngrăşământ perfect pentru fertilizarea gazonului în
fazele intermediare
 longevitate 4 - 5 luni
 poate fi combinat cu alte produse din gama Landscaper Pro
(Anti-Muşchi şi Combatere buruieni) pentru programe de
fertilizare complete.
 doză: 35 - 40 g/m2
 ambalaj: saci 15 kg

Maintenance 25+05+12+2MgO+Me
Cel mai des utilizat îngrăşământ cu eliberare controlată pentru
utilizare generală şi întreţinere, ce poate fi utilizat în toate
programele de fertilizare.
 longevitate 2 - 3 luni
 un efect vizual rapid, oferă vigoare plantei pe termen lung
 doză: 30 g/m2
 ambalaj: saci 15 kg

New Grass 20+20+08
Un produs multifuncţional folosit când se însămânţează iarba,
când se plantează rulouri de gazon sau când se renovează o peluză
deja existentă.
 longevitate 3 luni
 ajută la creşterea mai rapidă a gazonului proaspăt semănat şi
la prinderea rulourilor de gazon mai repede
 doză: 30 g/m2
 ambalaj: saci 15 kg

Fertilizare + Combatere buruieni dicotile
22+05+05+2,4D+Dicamba
Îngrăşământ granulat care va combate cu uşurinţă majoritatea
buruienilor cu frunză lată, stimulând apoi iarba din jur să acopere
peticele fără gazon lăsate de dispariţia buruienilor.






longevitate 2 - 3 luni
conferă rezistenţă de durată la apariţii de noi buruieni
doză: 30 g/m2
ambalaj: saci 15 kg

STRESS CONTROL 16+05+22+Me
Temperaturile extreme stresează iarba, dar poate fi protejată
aplicând acest produs.
 longevitate 2 - 3 luni
 întăreşte planta pentru a putea rezista împotriva climei
nefavorabile (vară - toamnă)
 doză: 30 g/m2
 ambalaj: saci 15 kg

Combatere muşchi - Shade special
11+05+05+6Fe
Zonele umbrite pot fi infestate cu muşchi, iar utilizarea de
Anti-Muşchi duce la oprirea creşterii muşchiului, stimulând în
acelaşi timp şi creşterea ierbii.
 longevitate 2 - 3 luni
 rezultate vizibile în câteva zile
 doză: 30 g/m2
 ambalaj: saci 15 kg

Pre Winter 14+05+21+2MgO
Gazonul are nevoie de o cantitate mică de nutrienţi pe timpul
iernii, chiar şi în cazul iernilor mai calduroase.
 longevitate 4 - 5 luni
 ajută gazonul să pornească mai repede în primăvară
 doză: 35 - 40 g/m2
 ambalaj: saci 15 kg

Osmocote Flora 15+09+11+Mg
Bazat pe tehnologia Osmocote, acest produs se utilizează la
fertilizarea rondurilor şi bordurilor florale, dar poate fi folosit şi
pentru arbuşti şi arbori ornamentali.
 longevitate 5 - 6 luni
 amestec unic de nutrienţi ce asigură înflorire maximă
 doză: 60 g/m2
 ambalaj: saci 15 kg

APLICATOARE

Handy Green II – aplicator manual




prezintă suport special pentru a reduce
oboseala încheieturii
uşor de utilizat
recomandat în special pentru suprafeţele
mici (100 - 300 m2)

Easy Green







Zona de împrăştiere este de 122-340
cm, se foloseşte rapid si uşor.
Oferă posibilitatea de a varia setările
atât pentru îngrăşăminte, cât şi pentru
seminţele de gazon.
Buton oprit/pornit.
Mâner reglabil pentru un confort sporit
şi depozitare facilă.
Recomandat pentru folosire în grădini
mai mari, având cea mai mare zonă de
împrăştiere pe care o poate oferi un
aplicator semi-profesionist.

SEMINTE GAZON

Finesse
Avantaje
 amestecul cu cea mai bună calitate, conţine varietăţi de excepţie
pentru a produce gazon şi a obţine grădini de înaltă calitate
 conţine varietăţi fine de Festuca rubra
 se obţine un gazon cu frunză fină şi densitate mare
 culoare frumoasă, rezistenţă la trafic intens
 rezistenţă excelentă la secetă datorită sistemului radicular foarte
profund
Doză şi mod de ambalare
 doză de semănat: 25 g/m²
 ambalaj: saci de 10 kg (acoperiţi 400 m²) si 5 kg
 înălţimea de tundere: 15 - 25 mm

Specii %
 40% Festuca rubra rubra var. 'Florensate'
 10% Festuca rubra trichophyllia var.'Seabreeze GT'
 40% Lolium perene var. 'Roadrunner'
 10% Festuca ovina var. 'Aurora Gold'

Performance
Avantaje
 rezistenţă excelentă la trafic intens
 germinare rapidă
 viguros, rezistă la calcare frecventă de către copii şi animale
 se reface foarte rapid
Doză şi mod de ambalare
 doză de semănat: 35 g/m²
 ambalaj: saci de 10 kg (acoperiţi 285 m²) si 5 kg
 înălţimea de tundere: 20 - 30 mm
Specii %
 40% Lolium perene var. 'Fairway'
 40% Lolium perene var.'Roadrunner'
 20% Festuca rubra rubra var.'Florensate'

Sun & Shade
Avantaje
 toleranţă foarte bună atât la umbră cât şi la soare
 cerinţe scăzute de azot
 rezistenţă foarte bună la secetă datorită sistemului radicular profund
 rezistenţă bună la călcare
Doză şi mod de ambalare
 doză de semănat: 25 g/m²
 ambalaj: saci de 10 kg (acoperiti 400 m²) si 5 kg
 înălţimea de tundere: 20 - 30 mm
Specii %
 20% Festuca rubra rubra var. 'Florensate'
 30% Festuca rubra trichophyllia var. 'Seabreeze GT'
 15% Lolium perene var. 'Roadrunner'
 10% Lolium perene var. 'Fairway'
 15% Festuca rubra commutata var. 'Ombretta'

Supreme

Avantaje





toleranţă foarte bună atât la umbră cât şi la soare
cerinţe scăzute de azot
rezistenţă foarte bună la secetă datorită sistemului radicular profund
rezistenţă bună la călcare

Doză şi mod de ambalare




doză de semănat: 30 g/m²
ambalaj: saci de 10 kg (acoperiti 400 m²)
înălţimea de tundere: 20 - 30 mm

Specii %






15% Festuca rubra rubra
20% Festuca rubra commutata
10% Festuca rubra trichophyllia
40% Lolium perene
15% Poa pratensis - Themal Blue

