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Meer dan ooit hebben professionele hoveniers slimme onderhoudsproducten nodig voor
grasbeheer. Zo kunt u er zeker van zijn dat het gazon in perfecte conditie is, 365 dagen per jaar.
U hoeft er nooit meer op te letten dat het gras niet betreden mag worden.
Onze producten worden wereldwijd gebruikt door
beheerders van de meest prestigieuze sportvelden,
plantentelers, boomkwekerijen en vollegrondtelers.
Onze LandscaperPro-lijn is speciaal ontwikkeld om het
beheer van gras en openbaar groen te optimaliseren.
Precisiebemesting houdt in dat een product minder vaak
en in precies de juiste hoeveelheid wordt gebruikt, in
evenwicht met de voedingsbehoefte van het gras.
Dit maakt onze producten duurzamer, maar niet
noodzakelijkerwijs duurder voor u en uw klant.
LandscaperPro biedt uitstekende resultaten en kan jaarrond
worden gebruikt voor borderplanten, bloembedden,
bloembakken en gazons.
Deze gids kunt u gebruiken om deze productlijn bij
uw klanten te introduceren en uit te leggen waarom
LandscaperPro de beste keuze is.
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DUURZAAMHEID
IN DE PRAKTIJK
Het kloppend hart in het stedelijk gebied is zonder twijfel
de groene ruimte waar het gazon de belangrijkste plaats
inneemt. Aanleg en onderhoud van gazon is één van
de pijlers van duurzaam omgaan met onze omgeving.
Gazon is een bron van diversiteit: veel mensen staan er
niet bij stil, maar een gazon is een complexe samenleving
van verschillende grassoorten en verschillende
bodemorganismen.

Duurzaam
De voedingsstoffen worden efficiënt opgenomen, de
afgiftecurve sluit aan op de behoefte van het gras; het risico
op uitspoeling is minimaal. Een ander bijkomend voordeel:
door de gelijkmatige groei hoeft u minder te maaien.

GEAVANCEERD
EN TOCH ZO EENVOUDIG.
VOORDELEN
VOOR U

VOORDELEN
VOOR UW KLANTEN

•	Meststoffen die een oplossing bieden voor diverse
veelvoorkomende problemen, zoals weinig zonlicht,
intensief gebruik en onkruidbestrijding.
•	Uitgebreide technische ondersteuning tot uw
beschikking. Wij helpen u voor elke situatie het juiste
product te kiezen.

•	Aantrekkelijke, sterke en gezonde gazons, planten
en heesters
•	Zowel sier- als speelgazons blijven in goede conditie
in de zon en in de schaduw
•	Zuinig in gebruik en het gras hoeft minder vaak
te worden gemaaid
•	Innovatieve, veilige en efficiënte producten van
een wereldwijde marktleider

•	Hoogwaardige graszaden van uitstekende cultivars
en met een optimale kiemkracht en zuiverheid.
•	De Smart Life-coating neemt vocht op, zodat het zaad
snel kiemt en het gras in het voorjaar snel groeit.
•	De gecoate zaden zijn minder aantrekkelijk voor vogels,
waardoor doorzaaien niet nodig is.

1

Biedt fantastische resultaten

2

Bespaart tijd

3

Verbetert het rendement
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VOORGESTELDE ONDERHOUDSPROGRAMMA’S VOOR GAZONS
Budget
Een simpel, maar effectief bemestingsprogramma met één toepassing voor het hele
groeiseizoen.
1 x Full Season – Tussen maart en mei toepassen aan een dosering van 60 g/m2.
Graszaad – Tussen maart en mei LandscaperPro-graszaad toepassen indien nodig.

Standaard
Ideale voedingsstoffenafgifte gedurende het hele jaar met slechts twee toepassingen
van onze gecontroleerd vrijkomende meststoffen.
1 x All Round – Tussen maart en mei toepassen aan een dosering van 45 g/m2.
Graszaad – Tussen maart en mei LandscaperPro-graszaad toepassen indien nodig.
1 x Pre-Winter – Tussen augustus en september toepassen aan een dosering van 45 g/m2.
Graszaad – Tussen augustus en oktober LandscaperPro-graszaad toepassen indien nodig.

Premium
Een geavanceerd voedingsstoffenprogramma voor hoogwaardige gazons waarbij de
bemesting wordt afgestemd op de verschillende groeifases gedurende het jaar.
2 x All Round – Tussen maart en juli toepassen met een dosering van 45 g/m2.
Graszaad – Tussen maart en mei LandscaperPro-graszaad toepassen indien nodig.
1 x Pre-Winter – Tussen augustus en september toepassen aan een dosering van 45 g/m2.
Graszaad – Tussen augustus en oktober LandscaperPro-graszaad toepassen indoen nodig.

Bied uw klant eventueel het volgende aan
voor nog betere resultaten:
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1

Verticuren

2

Mosbestrijding

3

Doorzaaien

Als professioneel hovenier

WAT MAAKT GAZON ZO SPECIAAL?

weet u als de beste wat er allemaal komt kijken
bij het aanleggen en onderhouden van gazons en
openbaar groen.

• Gazon produceert het onontbeerlijke zuurstof
• Gazon neemt CO2 op
• Gazon is een fijnstof-filter
• Gazon heeft een afkoelend effect op hete dagen

Hoe goed of hoe slecht het weer ook is, u bent altijd buiten
om de natuur een handje te helpen en ervoor te zorgen
dat gazons, borders en planten er op elk moment perfect
uitzien.

• Gazon is waterdoorlatend en water zuiverend
• Gazon is een veel betere geluidsbuffer dan steen of beton
• Gazon heeft een mooie natuurlijke uitstraling, beton niet

Redenen genoeg om het gazon dat we hebben te
koesteren en goed te verzorgen!
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GAZONMESTSTOFFEN
Een effectief bemestingsprogramma houdt het gras sterk en gezond, bespoedigt het herstel en
vergroot de weerstand tegen ziektes. Meststoffen zorgen dat het gazon mooi blijft en maken het
gras beter bestand tegen omgevingsstress, zoals schaduw en droogte.

De LandscaperPro-lijn in een notendop:
•	Waar voor uw geld: één toepassing is voldoende
voor het hele groeiseizoen
•	Volledig veilig voor kinderen, huisdieren en
jonge grasplantjes
•	Hoog voedingsstoffengehalte, zodat u minder
van het product nodig heeft
•	Optimale afgifte van voedingsstoffen voor
een betere graskwaliteit
•	Betrouwbare afgifte voor een gebalanceerde groei
en minder maaien
•	Bevordert een sterk wortelgestel voor gezond gras
met een goede weerstand

De langzaamwerkende en gecontroleerd vrijkomende
meststoffen van LandscaperPro zorgen voor minder
maaiafval en gezonder gras. Ook met een beperkt budget
kunt u toch hoogwaardige voeding gebruiken doordat met
goede producten minder toepassingen per jaar nodig zijn.

Deze producten geven uw gras direct meer kleur en
laten het sneller groeien, maar leiden er ook toe dat
er meer voedingsstoffen verloren gaan als gevolg van
piekgroei (waardoor u vaker moet maaien), afvoer van
oppervlaktewater, uitspoeling of vervluchtiging.
Te veel groei

Te weinig groei
Tijd

Langwerkende meststoffen
Langzaamwerkende meststoffen, gecontroleerd
vrijkomende meststoffen en organische meststoffen geven
hun voedingsstoffen gedurende een bepaalde periode af.
Meststoffen die hun voedingsstoffen geleidelijk afgeven, zijn
efficiënter en zorgen dat er zo min mogelijk voedingsstoffen
verloren gaan door uitspoeling. Een constante toevoer
van voedingsstoffen zorgt voor sterk en gezond gras, een
compacte groei, een diepe inworteling en een hogere
ziekte resistentie.

Welke meststof kan ik het beste gebruiken?
Er zijn twee soorten meststoffen: conventionele
(snelwerkende) meststoffen en langwerkende meststoffen.
Conventionele meststoffen
Sommige meststoffen, waaronder conventionele
meststoffen, vloeibare meststoffen en wateroplosbare
meststoffen, geven na het toedienen in één keer al hun
voedingsstoffen af.
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Niet te veel

Niet te weinig
Tijd

Langzaam werkende en gecontroleerd vrijkomende
meststoffen hebben een meer constante en betrouwbare
werkingsduur in vergelijk tot organische meststoffen.

PRECISIEBEMESTING:
ZO WERKT HET
ICL is wereldwijd marktleider op het
gebied van langzaamwerkende en
gecontroleerd vrijkomende meststoffen
en is een van de koplopers op het gebied
van meststoftechnologieën. Onze R&Dteams zijn voortdurend bezig met het
ontwikkelen van nieuwe technologieën
om het milieuprofiel van onze producten
te verbeteren, zonder dat dit de
effectiviteit vermindert.

Bij de Poly-S-technologie is alleen de stikstof
langwerkend. De voedingsstoffen worden gedurende
een bepaalde periode afgegeven, afhankelijk van
de dikte van de coating. De voedingsstoffen hebben
een werkingsduur van 2-3 maanden, 4-5 maanden,
5-6 maanden of 8-9 maanden. Een aantal producten
bevat zowel de PACE- als de Poly-S-technologie.

In de LandscaperPro-lijn gebruiken we
twee technologieën die de werkingsduur
van onze meststoffen verlengen.
Bij de PACE-technologie dringt water door de
coating en lossen de voedingsstoffen in de korrel op.
Hierdoor ontstaat druk waardoor de voedingsstoffen
langzaam maar zeker naar buiten worden geduwd.
Poly-S-technologie:
Buitenste polymeercoating
Binnenste zwavelcoating
Ureumkern
N, P en K worden in elke korrel gecombineerd.
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MESTSTOF VOOR HET
HELE GROEISEIZOEN
LandscaperPro
Full Season
Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m mei
Korrelgrootte: standaardgranulaat
Aanbevolen strooier: AccuPro 2000
Een gecontroleerd vrijkomende meststof die zijn voedingsstoffen
gedurende het hele seizoen gelijkmatig afgeeft. Dit zorgt voor
een gebalanceerde groei en een goede wortelontwikkeling.
Onkruid en mos krijgen daardoor minder kans op vestiging.
Het toegevoegde magnesium zorgt voor een mooie groene
kleur. Gebruik iets minder van het product bij toepassing op
zware grond en iets meer bij toepassing in combinatie met
beregening of op zanderige grond.
• De eenmalige toediening verzekert een volledige,

27-5-5+2MgO

complete bemesting voor het hele seizoen
• Minder kans op onkruid en mos
• Bevat magnesium voor een mooie graskleur
• Ideaal voor gebruik in combinatie met ‘Pre-Winter’
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MIDDELLANGWERKENDE MESTSTOFFEN
(> 3 MAANDEN)
LandscaperPro
All Round
Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m juni
Korrelgrootte: minigranulaat
Aanbevolen strooier: AccuPro 2000

• Minigranulaat voor een gelijkmatige
verdeling. Eenvoudig te combineren
met onderhoudsprogramma’s
• Stimuleert de ontwikkeling van

Dit product kan 2 keer per jaar gestrooid worden, maar ook na
het toepassen van mos- of onkruidbestrijding. De gelijkmatige

24-5-8+2MgO

jong gras tot een sterke mat
• Ideaal voor gebruik in

afgifte van voedingsstoffen zorgt voor een gebalanceerde groei

combinatie met ‘Pre-Winter’ of

en een goede wortelontwikkeling.

met probleemoplossers zoals
LandscaperPro Weed Control
en Moss Control
• Bevat magnesium voor een mooie

LandscaperPro
Pre-Winter
Aanbevolen gebruiksperiode: augustus t/m oktober
Korrelgrootte: standaardgranulaat
Aanbevolen strooier: AccuPro 2000

graskleur

• Versterkt het gazon en voorkomt
stress
• Door het hoge kaliumgehalte
is het gras beter bestand tegen

Deze meststof versterkt het gazon en voorkomt stress in de
winter. Het product geeft bij lage temperaturen weinig stikstof
af, maar start opnieuw met de afgifte als de temperaturen na de

winterse omstandigheden
• Geeft alleen stikstof af
als het gras groeit

winter weer beginnen te stijgen.

14-5-21+2MgO
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KORTWERKENDE MESTSTOFFEN
(< 3 MAANDEN)

LandscaperPro
New Grass
Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m oktober
Korrelgrootte: minigranulaat
Aanbevolen strooier: AccuPro 2000

• Ideaal tijdens de zaaiperiode of
bij het leggen van graszoden.
Het hoge fosfaatgehalte bevordert
de wortelgroei

De perfecte bemesting bij het leggen van graszoden, bij inzaai
of doorzaai. Door de Poly-S-coating komt de stikstof gelijkmatig
vrij. Dit zorgt voor een gebalanceerde groei en een goede

20-20-8

• Veilig voor jong gras,
minimaal risico op verbranding
• Minigranulaat verzekert

wortelontwikkeling. Het hoge fosforgehalte bevordert de

een gelijkmatige verdeling

wortelgroei. Het fijne granulaat is ideaal voor een gelijkmatige

van voedingsstoffen

verdeling van de voedingsstoffen.

LandscaperPro
Universtar Balance
Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m augustus
Korrelgrootte: minigranulaat
Aanbevolen strooier: AccuPro 2000

• De voedingsstoffen worden
gedurende een periode van twee
maanden geleidelijk afgegeven zodat
de grasgroei op een evenwichtige,

Een gecontroleerd vrijkomende meststof voor algemeen gebruik
om uw gazon van voedingsstoffen te voorzien.

gezonde manier wordt gestimuleerd
• Geen piekgroei
• Hoog stikstofgehalte zorgt
voor snel resultaat

15-5-15+MgO
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Zie strooierinstellingen op pagina 19.

PROBLEEMOPLOSSERS
LandscaperPro®
Shade Special
Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m mei
Korrelgrootte: microgranulaat
Aanbevolen strooier: AccuPro 2000

• Hoog stikstofgehalte stimuleert
de grasgroei
• Hoog ijzergehalte geeft een mooie
groene kleur en helpt mosgroei tegen

Shade Special is speciaal ontwikkeld voor gebruik
op grasoppervlakten waar weinig of geen zon komt.

te gaan
• Zichtbaar effect binnen een paar dagen

De voedingsstoffen worden in de grond opgeslagen en komen

11-5-5+8Fe

gedurende een periode van zes weken vrij. Het gras herstelt zich

Opmerking: verwijder het product na

na de winterperiode gemakkelijker. Het hoge ijzergehalte zorgt

toepassing direct van terrassen, tegels en

voor een mooie groene kleur en helpt mosgroei tegen te gaan.

andere harde oppervlakten om roestplekken
als gevolg van het ijzer in dit product te
voorkomen.

Dicoplus Pro

®

(Alleen verkrijgbaar in België)

Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m augustus
Spuitmiddel

• Bestrijdt verschillende soorten
onkruid (waaronder ereprijs)
• Snelle werking

Dicoplus Pro bestrijdt onkruid tussen het gras. Het product werkt

• Veilig voor gebruik op jong gras

zowel via contact als systemisch dankzij twee toegevoegde

• Wateroplosbare poeder voor veilig

actieve bestanddelen: Mecoprop-P wordt door de bladeren
opgenomen en vervolgens naar de wortels getransporteerd.
Carfentrazone-ethyl werkt via contact.

en eenvoudig doseren
• Klaar voor gebruik. Geen wetting
agent nodig

Wetting Agent
H2Pro Conserve Granular

• Reduceert de irrigatiebehoefte
in de zomer
• Voorkomt droogteplekken

Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m november
Korrelgrootte: microgranulaat
Aanbevolen strooier: AccuPro 2000

• Verbetert de oppervlakteafwatering
in de winter
• Korrelpenetratie binnen twee dagen
(visueel gepenetreerd in het oppervlak)

H2Pro is een langwerkende wetting agent voor

bodem. Het resultaat is gras dat de hele zomer

het vasthouden en meer effectief gebruiken

goed groeit zonder droogteplekken, zodat

van water en heeft zowel een preventieve als

het gazon aanzienlijk minder hoeft te worden

een curatieve werking. Het product reduceert

beregend. In de winter verbetert H2Pro de

het aantal te natte en te droge plekken en

oppervlakteafwatering om een teveel aan water

voorkomt waterafstotende gedeeltes in de

in de bodem te voorkomen.
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MESTSTOFFEN VOOR BORDERS, BLOEMBAKKEN
EN HANGING BASKETS

LandscaperPro®
Flora
Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m november
Aanbevolen strooier: Handy Green II
LandscaperPro® Flora is gebaseerd op ICL’s wereldwijd
bekende Osmocote-technologie en is speciaal ontwikkeld voor
borderplanten, heesters, bomen, bloembakken, potplanten
en hanging baskets. De voedingsstoffen worden gedurende
het seizoen geleidelijk en gelijkmatig afgegeven voor een
consistente, gezonde en prachtige bloei. Bevat magnesium voor
een mooie groene kleur van de bladeren.
• Eén behandeling is voldoende voor het hele groeiseizoen
• Gelijkmatige groei voor gezonde planten en maximale bloei

15-9-11+3MgO
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LandscaperPro®
Tablets
Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m augustus
Een gecontroleerd vrijkomende korrelmeststof voor toepassing
in borders en aanplant van jonge bomen en struiken.
De voedingsstoffen komen met dezelfde snelheid vrij in alle
grondsoorten, waaronder zandgrond, gesaneerde gebieden
en kolenstortplaatsen. Één toepassing is voldoende voor 2
groeiseizoenen.
• Ideaal voor gebruik als bijbemesting en als algemene onderhoudsbemesting
• Alleen verkrijgbaar in tabletvorm

Ga voor uitgebreidere bemestingsoplossingen naar

www.LandscaperPro.nl
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GRASZAAD
Siergazon
Een visueel aantrekkelijk gazon met een jaarrond
groene kleur.

Speel-, recreatie- of sportgazon

HET JUISTE GRASZAAD KIEZEN
Wat voor gazon wenst u?

ICL heeft jarenlang naar de beste rassen graszaad
gezocht, deze gekruist en verder ontwikkeld. Alle ICL
LandscaperPro graszaden zijn hoogwaardige rassen die
goed ontkiemen en optimaal weerstand bieden tegen
stress.

Een sterk gazon met een hoge betredingstolerantie
en een hoog herstelvermogen dat weinig onderhoud
nodig heeft en visueel aantrekkelijk blijft.

Schaduwgazon
Een gazon dat weinig zon krijgt en waar mosvorming
een probleem kan zijn.

Een combinatie van bovenstaande gazons
Een gazon waar het gras ook in moeilijke
omstandigheden moet kunnen groeien en dat toch
visueel aantrekkelijk blijft.

LandscaperPro
Finesse (siergras)
•	Fijnbladig gras dat het hele jaar door een diepgroene
kleur heeft
•	Een dichte graszode met een goede weerstand
tegen ziektes
• Weinig stikstof, weinig onderhoud
•	Bevat raaigras voor een snelle opkomst en
een goede betredingstolerantie
•	Bevat roodzwenk voor een goede droogtetolerantie
en voor gebruik op schaduwrijke plaatsen

Verpakking: zakken van 5 kg en 10 kg
Zaaiadvies: 25-30 g/m²
Strooier: alle strooiers
Aanbevolen meststoffen: micro- en
minigranulaat
Aanbevolen maaihoogte: vanaf 15 mm

LandscaperPro
Sun & Shade (schaduwgras)
•	Zeer geschikt voor schaduwrijke plaatsen
• Weinig stikstof, weinig onderhoud
•	Bevat graszaadrassen die speciaal zijn geselecteerd
vanwege de diepe inworteling voor een betere
droogte- en schaduwtolerantie
• Bevat roodzwenk voor een fijne bladstructuur
• Presteert ook goed in de zon
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Verpakking: zakken van 5 kg en 10 kg
Zaaiadvies: 25-30 g/m²
Strooier: alle strooiers
Aanbevolen meststoffen: alle soorten
granulaat
Aanbevolen maaihoogte:
vanaf 20-25 mm

SMART START-TECHNOLOGIE
Sommige zaden van ICL zijn voorzien van de unieke Smart Starttechnologie. Dit is een natuurlijke, biologisch afbreekbare coating die
wel vijfhonderd keer zijn gewicht aan vocht kan opnemen, waardoor
er een gellaagje om het zaadje wordt gevormd. Daardoor is er op elk
moment water beschikbaar zodat de omstandigheden optimaal zijn
voor een snelle opkomst en groei.

LandscaperPro
Rapid
•	Ontwikkeld voor een snelle kieming

Verpakking: zakken van 5 kg, 10 kg

•	Uitstoelende groei voor een betere bodemstabiliteit
• Dichte, aantrekkelijke grasmat
• Diepe inworteling voor een betere droogtetolerantie
• Ook geschikt voor doorzaai

en 20 kg
Zaaiadvies: 30-35 g/m²
Strooier: alle strooiers
Aanbevolen meststoffen: alle soorten
granulaat

LandscaperPro
Performance (sterk gras)
•	Ontwikkeld voor sportvelden en daarom ideaal
in combinatie met kinderen en huisdieren
•	Produceert een sterke en gesloten grasmat
met een uitstekende betredingstolerantie en
een geweldig herstelvermogen
•	Bevat roodzwenk voor een fijne bladstructuur
en een decoratief aanzicht

Verpakking: zakken van 5 kg en 10 kg
Zaaiadvies: 30-35 g/m²
Strooier: alle strooiers
Aanbevolen meststoffen: alle soorten
granulaat

LandscaperPro
Supreme (multifunctioneel inzetbaar gras)
•	Multifunctioneel inzetbaar graszaadmengsel dat
een goede droogte- en betredingstolerantie biedt
•	Biedt jaarrond een mooi aanzicht
•	Ontwikkeld voor een snelle kieming
•	Reduceert de irrigatiebehoefte na kieming
•	Geschikt voor verschillende grondsoorten
en bestand tegen hogere temperaturen

Verpakking: zakken van 5 kg en 10 kg
Zaaiadvies: 25-30 g/m²
Strooier: alle strooiers
Aanbevolen meststoffen: alle soorten
granulaat

Ga voor meer informatie naar www.LandscaperPro.nl
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GEBRUIKSVRIENDELIJKE
STROOIERS
Voor de beste resultaten is een betrouwbare en nauwkeurige strooier een cruciaal gereedschap
voor professionele hoveniers. ICL biedt drie duurzame en gebruiksvriendelijke strooiers.

HandyGreen II
De ICL Handy Green II is een roterende handstrooier
met een grote strooibreedte.

• Licht en gebruiksvriendelijk
• Ergonomisch ontworpen om
vermoeide polsen tegen te gaan
• Met roestbestendige bak
en roerder

AccuPro 2000 / SR 2000
De AccuPro 2000 is een nauwkeurig in te stellen roterende

• Gepatenteerde spiraalvormige

strooier met een grote strooibreedte voor graszaad en

trechter voor een uniform

meststoffen. Hij heeft een capaciteit van 42 liter en een

strooipatroon

strooibreedte van 2 tot 6 meter. De strooier zorgt bovendien

• Stevig, duurzaam frame

voor een uniform en constant strooipatroon, ongeachte de

• Gemakkelijk te manoeuvreren

korrelgrootte.

door de grote wielen
• Verlengde duwstang met

Extra opties op de SR-2000:
* Roestvrijstalen frame voor een nog langere levensduur
* Strooien tot aan de rand door de instelbare
strooibegrenzer

SSII
De klassieke ‘drop’-spreader SSII is ideaal voor het strooien van
graszaad, zand of niet-gecoate meststoffen op grote gazons.
De capaciteit van de RVS bak (46 liter) is voldoende voor
950 m². Het product wordt uniform gestrooid over een breedte
van 91 cm voor een maximale dekking.
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schuimrubberen handgrepen
voor extra comfort
• Plastic doorschijnende
beschermhoes

• Stevig frame
• Gemakkelijk te manoeuvreren
door de U-vormige duwstang
• Niet geschikt voor gecoate
meststoffen
• Roestvrijstalen uitvoering

STROOIERINSTELLINGEN
Productnaam

AccuPro 2000 / SR-2000
Dosering
in g/m2

New grass 4193 20-20-8

Kegel
instelling

SS-2

Strooi
Strooier-inStrooi
breedte (m)
stelling
breedte (m)

20

4

4,8

N

30

4

4,8

P

35

4

4,8

R

30

4

4,8

P

40

4

4,8

S

45

4

4,8

T

30

4

4,7

R1/2

40

4

4,7

V

45

4

4,7

X

40

4

4,7

V

60

4

4,7

R1/2

Shade special 5224
11-5-5+8Fe (BE)

35

6

3,7

N

H2Pro Conserver Granular
0016876

20

5

4,0

M

All round 4198 24-5-8+2MgO

Pre-Winter 4242 14-5-21+2MgO

Full season 8732 27-5-5+2MgO

0,91

Strooierinstelling

4 3/4

Kijk op onze website www.landscaperpro.nll voor meer strooiers en strooierinstellingen.
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VEELVOORKOMENDE
PROBLEMEN EN ZIEKTES
Schaduw

Rooddraad

Schaduw van bomen of gebouwen kan de luchtstroom
verminderen, waardoor er meer water wordt vastgehouden en
de planten vatbaarder worden voor ziektes. Als er weinig licht
is, groeien planten van nature omhoog om meer licht te kunnen
vangen. Gras dat in de schaduw groeit, heeft een dunnere
bladcuticula waardoor de grasplantjes vatbaarder zijn voor ziektes.

Schimmelorganisme

Oplossing: Sun & shade

Oplossing: All Round of Universtar

Microdochium patch

Mos

Schimmel organisme:

Mossen groeien meestal op koele, schaduwrijke, vochtige
plaatsen. Gras met een lage dichtheid is vatbaar voor
mosgroei. Oorzaken van een lage dichtheid kunnen zijn
onderbemesting, overbewatering, te kort gemaaid gras en
te weinig zonlicht, of verkeerde zuurtegraad (pH).

Ontwikkelling onder snel werkende of verschillende
omstandigheden: nat, vochtig, koel (0-15 °C); na toepassing van
een snelwerkende of organische meststof in het najaar en bij
overmatige viltvorming. Treedt op in de vorm van cirkelvormige
plekken die tot 300 mm in diameter kunnen zijn. De blaadjes
lijken doordrenkt met water, waardoor ze eerst roodbruin
kleuren en daarna verbleken.
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Rooddraad komt vooral voor op gazons met een laag
stikstofgehalte in de bodem. Ingeklonken bodem en een
slechte inworteling kunnen de aanwezigheid van deze
ziekte bevorderen.

Oplossing: Pre-Winter

Oplossing: Dicoplus Pro

Onkruid

Anthracnose

Gras met een lage dichtheid is vatbaar voor onkruid
doordat zaadjes de ruimte hebben om zich te
ontwikkelen. Oorzaken van een lage dichtheid kunnen
zijn onderbemesting, overbewatering, te kort gemaaid
gras en te weinig zonlicht.

Schimmel organisme

Oplossing: Dicoplus Pro* + meststof

Oplossing: All Round

Anthracnose tast grasplanten aan (vooral straatgras) als
de plant onder omgevingsstress staat. De ziekte wordt
bevorderd door een voedingsstoffentekort en inklinking, wat
de groeikracht van het gras vermindert.

Ga voor preventieve en curatieve oplossingen naar: www.LandscaperPro.nl

IN ALLE
OMSTANDIGHEDEN
UITERST EFFECTIEF
Het is voor professionele hoveniers niet eenvoudig om ervoor
te zorgen dat tuinen en openbaar groen er op elk moment
mooi bijliggen. Met name in steden lopen ze tegen de meest
uiteenlopende problemen aan. Sommige grasvelden worden veel
belopen door mensen en dieren, andere grasvelden hebben een
vreemde vorm of zijn lastig te bereiken. Daarnaast speelt ook de
wateraanvoer en de beschikbaarheid van de juiste middelen om
mengsels voor te bereiden en te strooien een rol.
En alsof dat nog niet genoeg is, krijgen ze ook regelmatig te
maken met plagen of parasieten en korte reactietijden.

Wij weten hoe complex het is om gras en openbaar groen in de
stad gezond te houden. Daarom hebben we speciale producten
en nieuwe methodes ontwikkeld om het werk van professionele
hoveniers iets gemakkelijker te maken en het beheer van gras en
openbaar groen te stroomlijnen.
De producten van ICL bieden allerlei voordelen: de nieuwste
generatie rassen met een grote weerstand tegen aanvallen van
pathogenen, gecontroleerd vrijkomende meststoffen die planten
minder vatbaar maken voor ziektes, en de nieuwste generatie
gewasbeschermingsmiddelen.

KWALITEIT GEGARANDEERD

Wij luisteren naar
de wensen van
professionele hoveniers

Wij ontwikkelen producten
die het minst schadelijk zijn
voor het milieu

Wij testen innovaties om
te kunnen voldoen aan de
hoogste werkzaamheidsen veiligheidsnormen

Wij registreren de meest
geschikte specifieke
producten samen
met onze partners

SPECIAAL VOOR TUINEN
Granulaatproducten zijn klaar voor gebruik en zijn eenvoudig en uniform te strooien met de strooiers van ICL.
Vloeibare producten kunnen in alle omstandigheden eenvoudig worden toegepast.

RO

EL UW KLA
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SCAPER P
ND

EN OVER LA
NT

VE

VOORDELEN
EFFICIËNTER
minder strooibeurten •
minder gewasbeschermingsmiddelen nodig •
betere graskwaliteit •

GEBRUIKSVRIENDELIJKER
• gebruiksklaar
• minder kans op uitspoeling
• minder kans op onjuiste toepassing
• beter voor het milieu
• veiliger voor de gebruiker
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GECONTROLEERD
VRIJKOMENDE MESTSTOFFEN
VAN ICL
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen geven hun voedingsstoffen geleidelijk af gedurende een
bepaalde periode. Ze zorgen op een betrouwbare manier voor gezonde, hoogwaardige gazons.
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen bieden de beste
resultaten bij minimale input. Precisievoeding houdt in dat
een product minder vaak en in precies de juiste hoeveelheid
wordt gebruikt. Door een hoogwaardig, geconcentreerd
product efficiënter toe te passen, bespaart u tijd en geld.
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn voordelig in
het gebruik, zeer effectief en milieuvriendelijk en bieden

waar voor hun geld. Conventionele meststoffen geven
na het toedienen in één keer al hun voedingsstoffen af.
Deze producten geven uw gras direct meer kleur en laten
het sneller groeien, maar leiden er ook toe dat er meer
voedingsstoffen verloren gaan als gevolg van afvoer naar
oppervlaktewater en uitspoeling en zorgen bovendien
voor piekgroei waardoor u vaker moet maaien.
GECONTROLEERD VRIJKOMENDE MESTSTOFFEN: ZO WERKT HET

VOEDING VOOR GRAS
Meststoffen zorgen ervoor dat er meer voedingsstoffen beschikbaar
zijn. Om goed te kunnen groeien, hebben planten precies de juiste
hoeveelheid magnesium, in combinatie met een uitgebalanceerde
hoeveelheid stikstof, fosfor en kalium. Als een van deze elementen
niet aanwezig is, heeft dat negatieve gevolgen voor de groei.
Voedingsstoffen kunnen worden onderverdeeld in macroelementen en sporenelementen. Planten hebben in verhouding
veel meer macro-elementen dan sporenelementen nodig, maar alle
elementen zijn even belangrijk voor de gezondheid van de plant.

AANVOER VAN
VOEDINGSSTOFFEN

CONVENTIONELE MESTSTOF

LANDSCAPERPRO

Bemesting.

Bemesting met gecontroleerd
vrijkomende meststoffen.

Alle voedingsstoffen worden
meteen afgegeven. Het teveel
aan voedingsstoffen wordt al snel
weggespoeld door regen of trekt de
bodem in doorsijpeling, waardoor de
voedingsstoffen niet meer beschikbaar
zijn voor de planten.

Het granulaat geeft elke dag precies
de juiste hoeveelheid voedingsstoffen
af voor de planten. Doordat er maar
weinig voedingsstoffen wegspoelen of
de bodem intrekken, zijn er over een
langere periode meer voedingsstoffen
beschikbaar voor de planten.

De voedingsstoffen worden snel
door de planten opgenomen,
wat leidt tot piekgroei en een slechte
wortelontwikkeling. Daardoor moet
er vaker bemest en dus ook vaker
gemaaid worden.

De geleidelijke afgifte van
voedingsstoffen bevordert de
wortelontwikkeling en zorgt voor
een uniforme, gezonde groei.
Met gecontroleerd vrijkomende
meststoffen zijn er minder
strooibeurten nodig.

VERVLUCHTIGING
VERWIJDERING
VIA SNOEI- OF
MAAIAFVAL

UITSPOELING

OPNAME

IMMOBILISATIE
MACROELEMENTEN
· Koolstof (C)
· Waterstof (H)
· Zuurstof (O)
· Stikstof (N)
· Fosfaat (P)
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DOORSIJPELING
SPORENELEMENTEN

· Kalium (K)
· Calcium (Ca)
· Magnesium (Mg)
· Zwavel (S)

· IJzer (Fe)
· Zink (Zn)
· Koper (Cu)
· Mangaan (Mn)
· Molybdeen (Mo)
· Borium (B)

Het is altijd onze missie geweest om een bijdrage te
leveren aan het milieu, dankzij de R&D die nodig is om
innovatieve oplossingen te ontwikkelen. ICL heeft als
eerste gepatenteerde technologieën ontwikkeld op het
gebied van gecontroleerd vrijkomende meststoffen die

als benchmark dienen voor internationale normen.
Uit alle technologieën van ICL die gebruikt kunnen
worden om voedingselementen gecontroleerd te laten
vrijkomen, hebben onze experts voor de LandscaperProproducten gekozen voor Poly-S en PACE.

POLY-S

PACE

Technologie op basis van een ureumkern, een
zwavelcoating en een polymeermembraan dat volledig
biologisch afbreekbaar is.

Technologie op basis van NPK en micro-elementen in
een plantaardige, semipermeabele harslaag.

Ureumkern
Binnenste zwavelcoating
Buitenste polymeercoating
1. Waterdamp dringt door de
harslaag rond het granulaat

• Zodra het buitenste polymeermembraan en de

2. De voedingsstoffen in het
granulaat lossen op en worden
door de druk naar buiten
geduwd, waar ze beschikbaar
komen voor de plant

• Het gepatenteerde harsmembraan zorgt ervoor dat

zwavelcoating vochtig worden, komt er stikstof vrij.

er continu een vooraf bepaalde hoeveelheid stikstof,

Bij de LandscaperPro-producten kan dit proces tot

kalium en fosfor vrijkomt

negen maanden duren
• Veranderingen in de bodemtemperatuur en de

• De LandscaperPro-producten zijn voorzien van een coating
met PACE-technologie zodat de voedingsstoffen gedurende

vochtigheid hebben minimale invloed op de snelheid

een periode van maximaal acht tot negen maanden

waarmee de voedingsstoffen vrijkomen

geleidelijk vrijkomen

• Het resultaat: een afgiftecurve die is afgestemd op
de voedingsbehoefte van de plant
• Voedingsstoffen worden effectief opgenomen, waardoor
verlies door wegspoeling of doorsijpeling wordt voorkomen

• De afgiftesnelheid wordt alleen door de temperatuur
bepaald
• Het resultaat: de planten blijven het hele seizoen sterk,
dichtbegroeid en diepgeworteld

• Minder vaak maaien, minder maaisel en minder kosten

VOORDELEN VAN DE GECONTROLEERD
VRIJKOMENDE MESTSTOFFEN VAN ICL
• Veranderingen in de bodemtemperatuur hebben invloed op de
snelheid waarmee de voedingsstoffen vrijkomen
• Optimaal gebruik van de voedingsstoffen
• De afgifte van voedingsstoffen wordt afgestemd op de behoeften
van de plant

• Beter voor het milieu
• Superieure grasbezetting
• Minder vaak maaien, minder maaisel
en minder maaiafval
• Veilig, ook voor jonge plantjes

23

OVER ONS
Als onderdeel van de ICL Group streven we ernaar de beste
gespecialiseerde meststoffen, bemestingsprogramma’s,
graszaden, gewasbeschermingsmiddelen te bieden om onze
klanten te ondersteunen bij alle uitdagingen omtrent het beheer
van gras en openbaar groen.

Sinds de oprichting hebben we een
integer en waardevol portfolio ontwikkeld
met producten van wereldklasse.
Hier zijn we bijzonder trots op.
Door onze producttechnologieën, onze
informatievoorziening voor eindgebruikers
en iTurf, ons programma voor
geïntegreerd grasbeheer, spelen we een
belangrijke rol bij het bevorderen van ‘best
practices’ op het gebied van grasbeheer
en goed milieubeheer.
Wij bieden toonaangevende
meststofmerken zoals Osmocote,
Agroblen en Agromaster, en beschikken
over een schat aan kennis, zowel binnen
onze technische teams als binnen ons
netwerk van distributeurs. We kijken
ernaar uit om met u samen te werken en
u op alle vlakken te ondersteunen bij het
beheer van gras en openbaar groen.
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We investeren voortdurend in nieuwe
producten en hebben een van de meest
geavanceerde R&D-faciliteiten ter wereld.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat
onze producten duurzaam zijn, zodat we
efficiënt en verantwoordelijk omgaan met
het milieu.
Elke fase van ons productieproces,
vanaf de grondstoffen tot aan het
uiteindelijke product, is erop gericht de
beste meststof-, gewasbeschermings- en
graszaadtechnologieën te ontwikkelen die
worden ondersteund door een eersteklas
klantenservice. Grasveldbeheerders van de
meest prestigieuze sportvelden gebruiken
onze technologieën om een hoogwaardig
gazon te creëren dat optimaal geschikt is
voor intensief gebruik.

• G
 econtroleerd vrijkomende
meststoffen
• Langzaamwerkende meststoffen
• Graszaden
• Strooiers
• Gewasbeschermingsmiddelen
• Gespecialiseerde producten

www.LandscaperPro.nl

UITGEREKEND
DE BESTE KEUZE
Bij de keuze voor een meststof is de prijs per kilo een misleidend beoordelingsaspect.
Het is belangrijk om te kijken naar de kwaliteit en efficiëntie van een product. De efficiëntie van
meststoffen heeft een grote invloed op het uiteindelijke resultaat en het kostenplaatje per m².
Stikstof is het belangrijkste voedings-element
voor gras. Omdat stikstof het enige element is dat
nauwelijks door de bodem wordt vastgehouden,
is continue beschikbaarheid tijdens het seizoen
nodig voor een gezond gazon. Bij het vergelijken van
meststoffen speelt het stikstofgehalte de hoofdrol.

HOE BEPAALT U DE EFFICIËNTIE
VAN EEN MESTSTOF?
1. Kijk op de verpakkingen naar het
percentage stikstof
Product A LandscaperPro 27-5-5 = 27% stikstof

De kosten per m²

Product B conventionele meststof 9-3-5 = 9%

Bij de geadviseerde dosering 60 gram per m² Full Season
27-5-5 geeft u (27% x 60 gram) 16,2 gram stikstof per
m². Voor 16,2 gram stikstof per m² van de conventionele
meststof 9-3-5 (16,2 : 9%) is 180 gram per m² nodig.
De prijs per zak rekent u om naar een prijs per gram.
Vervolgens vermenigvuldigt u de prijs per gram met de
benodigde hoeveelheid voor een bepaalde oppervlakte.
Arbeid in relatie tot het aantal toedieningen beïnvloedt de
kostprijs ook. Soms is het aandeel arbeid meer dan 55%
van de bemestingskosten per m².

stikstof

Conclusie
Van langwerkende meststoffen met een hoog
stikstofgehalte is aanzienlijk minder nodig.
Dit betekent ook minder transportkosten, minder
arbeidsuren, minder invloed op het milieu.

2. Bepaal hoeveel van meststof B nodig is
voor dezelfde hoeveelheid stikstof als met
meststof A
Deel het stikstofpercentage van product A
door het stikstofpercentage van Product B.
27% : 9 % = 3. Elke kilo van product A staat
gelijk met 3 kilo van product B.
3. Milieu en uitspoeling van meststoffen
Van conventionele meststoffen kan
30% of meer uitspoelen en is niet meer
beschikbaar voor het gras. Het uitspoelen
van meststoffen heeft een nadelig effect op
het milieu. De geleidelijke beschikbaarheid
van voedingsstoffen van LandscaperPro
voorkomt uitspoeling.
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NOTITIES
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ICL Specialty Fertilizers
Koeweistraat 4, 4181 CD Waardenburg
Nederland
Tel: +31 (0) 418 655 700
Fax: +31 (0) 418 655 795
E-mail: info@LandscaperPro.nl
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