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Supreme

2

25-35 g/m

A Landscaper Pro Supreme fűmagkeveréket
alkotó fűfajták kiváló csírázási eréllyel és
taposás tűrő képességgel rendelkeznek. A
fűmagokat egy a különleges SmartStart
bevonat veszi körül, amely serkenti a
fűmagok csírázását.

VÁSÁRLÁS

5 kg | 10 kg

Sun & Shade

2

25 g/m

Landscaper Pro Sun&Shade: A legtöbb
kertben erős napfénynek kitett, illetve
árnyékos,
sötét
részek
egyaránt
előfordulnak. Ezeket a szélsőséges
fényviszonyokat nem minden gyep képes
elviselni.

VÁSÁRLÁS

Performance

5 kg | 10 kg

2

35 g/m

A
Landscaper
Pro
Performance
fűmagkeverék gyorsan csírázik, rövid idő
alatt
nagy
esztétikai
értékű,
sűrű
gyepfelületet képez.

VÁSÁRLÁS

KAPCSOLAT

5 kg | 10 kg
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Rapid

2

30-35 g/m

Landscaper Pro Rapid: Sűrű, mutatós
pázsitot képező, hamar csírázó fűfajták
magjait tartalmazó keverék. A fűmagok egy
része
csírázást
elősegítő
nedvesség
megtartó SmartStart burkolattal van ellátva.

VÁSÁRLÁS

5 kg | 10 kg

Finesse

2

25-35 g/m

A
Landscaper
Pro
Finesse
fűmagkeverékkel
magas
esztétikai
értékű, ugyanakkor jó taposás tűrő,
finomszálú, sűrű és élénk színű díszgyep
alakítható ki.

VÁSÁRLÁS

5 kg | 10 kg

Egységben az erő
Ez az elképzelés áll az Everris (korábbi nevén Scotts Professional), a Fuentes, az Nu3, a Novapeak, az
Amega és az F&C azon döntésének háttérében, hogy erőiket egyesítve ICL Speciality Fertilizers néven
folytatják tevékenységüket. E vállalatok egyesülésével a speciális műtrágyagyártás terén piacvezető
világvállalat született. Az integráció előnyei közé tartozik a kibővült és innovatív termékportfólió,
valamint a működés és az ellátási lánc optimalizálásából adódó lehetőségek.
A kutatás és a termékfejlesztés terén tett erőfeszítéseink egyesítésével olyan szervezetet hoztunk
létre, amely e speciális terület legkiválóbb szakembereit, kutatóit és agronómusait tudhatja sorai
között. Ennek eredménye a folyamatos innováció, az új termékek és technológiák, amelyek hozzáadott
értéket nyújtanak a termelők számára szerte a világon.

KAPCSOLAT
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Shadow

2

25-35 g/m

Kifejezetten vegyesen árnyékos és napos területekre
fejlesztett és ajánlott fűmagkeverék. A mohásodás
ellen megfelelő választás, mivel sűrű pázsitot alkot.
Ajánlott felülvetésre és új telepítésre egyaránt
problémásabb területeken.

VÁSÁRLÁS

1kg | 5 kg | 15 kg

Barpower RPR

2

25-35 g/m

A Bar Power RPR egy gyors fejlődésű
fűmagkeverék, mely erős, strapabíró
pázsitot ad. Alkalmazásával nem kell
hosszú ideig várnia arra, hogy a füvesített
területet használni tudja.

VÁSÁRLÁS

Water Saver

1kg | 5 kg | 15 kg

2

20-30 g/m

A Barenbrug Water Saver fűmagkeverék nádképű
csenkesz, angol perje és réti perje fajtáiból áll össze. A
Barenbrug réti perje fajták a különböző környezeti
hatásokkal szembeni jó ellenálló képességükről,
valamint
a
száraz
periódusok
utáni
gyors
regenerálódásukról ismertek.

VÁSÁRLÁS

KAPCSOLAT

1kg | 5 kg | 15 kg
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SOS

2

25-35 g/m

Egész
évben
használható
keverék
felülvetéshez, pótláshoz, akár alacsony
talajhőmérséklet esetén is. Gyors javítást
tesz lehetővé a kertek, parkok füves
területein.

VÁSÁRLÁS

1kg | 5 kg | 15 kg

Mow Saver

2

25-35 g/m

Az ápolt gyepfelület mindig hangsúlyos
szerepet kap. A szép pázsit létrehozása,
fenntartása azonban sok munkát,
erőfeszítést
igényel.
Ennek
a
mérsékléséhez járul hozzá nagyban a
Barenbrug új fejlesztése, a Mow Saver
fűmagkeverék

VÁSÁRLÁS

RPR Sport

1kg | 5 kg | 15 kg

2

20-30 g/m

Az RPR Angol perje kiválóan ellenáll az erős igénybevételnek
és mellette tetszetős megjelenést is biztosít az adott
felületen. A gyors telepítés lehetősége, a korai regenerálódás
tavasszal és az erős igénybevétellel szembeni tolerancia okán
rendkívül előnyös választás fokozott igénybevételnek kitett
területek, így sportpályák telepítésére és felújítására csakúgy,
mint a ház körüli kertek füvesítése során.

VÁSÁRLÁS

KAPCSOLAT

15 kg
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Supersport

2

20-30 g/m

A sportpályák mellett kertekben és
parkokban is szép, tömött pázsitot ad és
erős igénybevétel mellett is jól teljesít.
Megbízható fajták alkotják és jól tűri az
alacsony vágási magasságot.

VÁSÁRLÁS

5 kg | 15 kg

Solide

2

25-35 g/m

Kiváló választás kertbe, vagy közepes
méretű füves területekre. Gyorsan
regenerálódik és jobban ellenáll a
betegségeknek.

VÁSÁRLÁS

Speedy Green

5 kg | 15 kg

2

20-30 g/m

A Speedy Green elsősorban meglévő füves területek
felülvetésére lett kifejlesztve. Rendkívül gyorsan csírázik,
indul
fejlődésnek,
ezáltal
használatával
gyorsan
visszaállíthatja a kikopott füves területeinek eredeti állapotát.

VÁSÁRLÁS

KAPCSOLAT

15 kg
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New Grass

2

35 g/m

A Landscaper Pro New Grass Gyepstarter a
megfelelő választás új gyepfelület kialakításához a
csíranövény
kiegyensúlyozott
fejlődésének
elősegítése céljára. Meglévő gyepek felülvetésénél
az egyenletes tápanyag-eloszlásnak köszönhetően
a fiatal növény érzékeny gyökerei nem sérülnek.

VÁSÁRLÁS

5 kg | 15 kg

Spring & Summer
2

30 g/m

A Landscaper Pro Spring&Summer
tavaszi-nyári felkészítő gyepműtrágya
szabályozott
feltáródású
nitrogénhatóanyagai csak akkor válnak a növény
számára felvehetővé, ha arra az időjárási
körülmények is megfelelnek.

VÁSÁRLÁS

Maintenance

15 kg

2

35 g/m

A Landscaper Pro Maintenance rövid hatástartamú
műtrágyával gyors és látványos hatás érhető el. A versenytárs
márkákhoz képest évente kevesebb kezelés szükséges,
hiszen 2 hónapon át hozzájárul a gyep egészséges,
kiegyensúlyozott fejlődéséhez.

VÁSÁRLÁS

KAPCSOLAT

5 kg | 15 kg
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Full Season

2

60 g/m

A Landscaper Pro Full Season Hosszú
hatástartamú gyepműtrágya egyedülálló
időtakarékos
műtrágya.
Egyetlen
kezeléssel az egész idényre elegendő
tápanyagot juttat a gyep számára.

VÁSÁRLÁS

15 kg

All Round

2

45 g/m

A Landscaper Pro All Round bármilyen
kerti
gyepfelületen
használható
gyepműtárgya
a
tavaszi
és
őszi
műtrágyázás
közötti
időszakra.
Egyedülálló burkolatának köszönhetően
tartós tápanyagforrást biztosít a gyep
számára.

VÁSÁRLÁS

Shade Special

15 kg

2

35 g/m

A Landscaper Pro Shade Special egy olyan,
mohásodást
megelőző
és
csökkentő
műtrágya, ami serkenti a fű fejlődését is.
Árnyékos,
félárnyékos
gyepfelületek
kezelésére is kiválóan alkalmas.

VÁSÁRLÁS

KAPCSOLAT

15 kg
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Starter

2

30 g/m

Beckmann Starter gyeptrágya fűmagvetéshez,
gyepszőnyeg fektetéshez, illetve pázsit és sportgyep
felülvetése esetén történő használatra. A Beckmann
Starter gyeptrágya foszforhiányos gyepfelületek
tápanyagellátására is kiváló. Hatástartam: 4-6 hét.

VÁSÁRLÁS

5 kg | 10 kg | 25 kg

Fenntartó

2

30 g/m

A Beckmann fenntartó gyeptrágya
kiegyensúlyozott
tápanyagellátást
biztosít az otthonunkat körülölelő kert
pázsitja
esetében,
a
parkokban,
szabadidős tevékenységeket szolgáló
füves területeken, valamint sport- és
golfpályákon egyaránt.

VÁSÁRLÁS

Vastápsó

3 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg

2

20 - 25 g/m

A Beckmann vastápsó egy vastartalmú műtrágya a sűrű,
üde zöld pázsitért. Segít a gyepben megjelenő moha
mennyiségének
csökkentésében,
a
mohásodás
megszüntetésében, valamint hozzájárul a hópenész
kialakulásának megelőzéséhez.

VÁSÁRLÁS

KAPCSOLAT

5 kg | 10 kg
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KAPCSOLAT
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KAPCSOLAT
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Nézze meg a tavaszi szezonra összegyűjtött termékeinket, ahol pár
kattintással meg is tudja azokat rendelni tőlünk.
Amennyiben valamelyik termékünk átmenetileg elfogyott, ott
használja termékfigyelő szolgáltatásunkat és mi azonnal értesítést
küldünk, amint a termék újra készletre kerül.
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Katalógusunk elérhető online is:

KAPCSOLAT
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