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MODERNÍ
A JEDNODUCHÉ
Profesionální zahradníci a zahradní realizátoři dnes více než kdy jindy potřebují
k péči o trávníky inteligentní produkty, které jim zajistí, že trávník bude v perfektním
stavu 365 dní v roce a vstup na něj bude povolen. Kdykoliv se vám zachce.

Naše produkty se používají na těch
nejprestižnějších sportovištích světa stejně
jako při pěstování kvalitních trávníků, mladých
rostlin i konzumních plodin. Sortiment produktů
Landscaper Pro jsme vyvinuli s cílem zefektivnit
údržbu a péči o trávníky.
Přesná výživa znamená použití pouze nezbytného
množství produktu. Jedná se o volbu, která je
mnohem udržitelnější pro vás, vaše zákazníky i naši
planetu. Tato příručka vám má pomoci představit
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produkty Landscaper Pro vašim zákazníkům
a vysvětlit jim, proč je Landscaper Pro osvědčenou
volbou na celou sezónu s výjimečnými výsledky
u obrub, květinových záhonů, kontejnerů i trávníků.

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
PRO VÁS

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY

• n
 ejkvalitnější osivo s vynikajícími kultivary
a optimální čistotou
• technologie obalování Smart Start zadržuje živiny
a absorbuje vlhkost, a proto osivo rychle klíčí
a brzy roste
• technologie Smart Start nabízí dlouhodobou
a přesnou výživu, která zaručuje stálý
a rovnoměrný růst, zdravější trávník, méně sekání
a menší ztrátu živin vymýváním
• produkty, které vám pomohou vyřešit běžné
problémy jako jsou zastíněná místa, vysoká zátěž
či zaplevelení
• komplexní technická podpora – pomůžeme vám
vybrat ten správný produkt pro správnou situaci

• působivě husté a zdravé trávníky, rostliny i keře
• trávníky, které si zachovávají dobrou kondici na
slunci i ve stínu, ať už se jedná o plochy okrasné
či rekreační
• pečlivá a odpovědná aplikace znamená, že se
našich produktů použije méně a méně častěji
se i seče
• inovativní, spolehlivé a účinné produkty od
předního světového výrobce

1

Skvělé výsledky

2

Úspora času

3

Vyšší zisk
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NAVRHOVANÉ PROGRAMY
ÚDRŽBY TRÁVNÍKŮ
Úsporný
Použití jediné aplikace našeho hnojiva s řízeným uvolňováním živin na celou
sezónu je jednoduchým ale účinným programem výživy.
1 x přípravek Full Season – aplikujte 60 g/m2 v období od března do května
osivo – aplikujte osivo Landscaper Pro v období od března do května

Standard
Ideální dodávka živin v průběhu roku. Jsou potřebné dvě aplikace hnojiva
s řízeným uvolňováním živin.
1 x přípravek All Round – aplikujte 45 g/m2 v období od března do května
osivo – aplikujte osivo Landscaper Pro v období od března do května
1 x přípravek Stress Control – aplikujte 35 g/m2 v období od srpna do října
osivo – aplikujte osivo Landscaper Pro v období od srpna do října

Premium
Pokročilý výživový program pro trávníky nejvyšší kvality, který přizpůsobuje
dávky hnojiva různým růstovým fázím v průběhu roku.
1 x přípravek Maintenance – aplikujte 35 g/m2 v období od března do dubna
osivo– aplikujte osivo Landscaper Pro v období od března do května
1 x přípravek All Round – aplikujte 45 g/m2 v období od května do července
1 x přípravek Pre-Winter – aplikujte 45 g/m2 v období od srpna do září
osivo – aplikujte osivo Landscaper Pro v období od srpna do října

Chcete-li dosáhnout lepších výsledků,
zkuste Vašim zákazníkům nabídnout:

Jako profesionální zahradník
či zahradní relizátor víte,
jak vytvářet působivé zahrady
a okrasné plochy i jak je udržovat.  
Nezáleží na tom, jaké je počasí či roční období, vždy jste pod širým nebem
a pomáháte přírodě, aby trávníky, záhony i rostliny pěkně prospívaly.
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1

Skarifikaci (vertikutaci)

2

Odstranění mechu

3

Přesev
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TRÁVNÍKOVÁ
HNOJIVA
Účinný program výživy zajišťuje hustý a zdravý trávník, podporuje jeho obnovu
a zvyšuje odolnost vůči chorobám. Hnojiva zlepšují vzhled trávníku i jeho toleranci
vůči vlivům prostředí jako je například stín či sucho.

Proč používat hnojiva Landscaper Pro:
•	dobrý poměr cena/výkon: jedna aplikace
postačí na celou sezónu
•	zcela bezpečné pro děti, domácí zvířata
i mladé travní rostliny
•	díky vysokému obsahu živin, postačuje menší
množství hnojiva
•	optimální dodávka živin zajistí lepší kvalitu
travního porostu
•	spolehlivé uvolňování živin zaručuje vyvážený
růst a méně časté sečení
•	podporuje tvorbu silného kořenového systému,
což přispívá ke zdraví a odolnosti rostlin
•	trvale udržitelné: optimální výživa a minimální
ztráta živin vymýváním
•	dlouhotrvající účinek šetří lidskou práci

PŘESNÁ
DODÁVKA
VÝŽIVY

Tyto produkty zajistí rychlou podporu trávníku,
Bez přebytku
pokud jde o barvu
a růst, ale také zvýší ztrátu živin,
způsobí bujný růst (jehož výsledkem je nutnost
Bez nedostatku
dalšího sečení), povrchový odtok a ztrátu živin
vymýváním či výparem. Čas

Společnost ICL Specialty Fertillizers
je předním světovým producentem
hnojiv s pomalým a řízeným uvolňováním živin. Naše produkty stojí technologicky na samé špičce produkce
hnojiv. Naše výzkumné a vývojové
týmy neustále vyvíjejí nové technologie s cílem zdokonalit profil našich
produktů z hlediska životního prostředí a zároveň zachovat jejich účinnost.
U sortimentu produktů Landscaper Pro® používáme dvě technologie, které prodlužují dobu působení
našich hnojiv.

Konvenční hnojiva
Přebytek

Nedostatek
Čas

Výsledkem použití hnojiv Landscaper Pro s pomalým
a řízeným uvolňováním živin je méně plýtvání a ztrát
a zdravější trávníky. Snížíte-li počet hnojení potřebných v průběhu každé sezóny, můžete i s omezeným
rozpočtem poskytovat vysoce kvalitní výživu.

Hnojiva s pomalým či řízeným uvolňováním živin
a organická hnojiva dodávají živiny v průběhu daného období tím nejlepším a nejspolehlivějším způsobem. Postupná dodávka živin je mnohem účinnější
a ztráta živin vymýváním se minimalizuje. Stálá
dodávka živin podporuje tvorbu hustého a zdravého trávníku s pevným kompaktním růstem. Rovněž
podporuje hluboké zakořenění, jež je nezbytné pro
odolnost trávníku vůči vysoké zátěži, chorobám,
suchu i dalším negativním vlivům.

Které hnojivo mám použít?

Déle působící hnojiva

Technologie Poly-S:
Vnější polymerový obal
Vnitřní obal ze síry
Živinové jádro z močoviny

S obalovací technologií PACE jsou živiny obsaženy
v každé granuli.

Voda proniká vrstvou polymeru a rozpouští
živiny obsažené uvnitř granule. Vzniká
tak tlak, který kontinuálně vytlačuje živiny
ven. V případě naší technologie PACE
jsou všechny živiny déle působící, zatímco
v případě technologie Poly-S je déle
působící dusík. Živiny se uvolňují po předem
danou dobu, která závisí na tloušťce obalu.
K dispozici jsou doby působení 2–3 měsíce,
4–5 měsíců a 8–9 měsíců. Některé produkty
obsahují jak technologii PACE tak Poly-S.

Existují dva typy hnojiv – běžné (s rychlým uvolněním živin) a déle působící.
Bez přebytku

Některá hnojiva, včetně konvenčních, tekutých
a vodorozpustných, uvolní veškeré obsažené živiny
okamžitě po aplikaci.

Bez nedostatku
Čas
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9
Přebytek

HNOJIVA S KRÁTKOU DOBOU PŮSOBENÍ
(< 3 MĚSÍCE)

Landscaper Pro®
Maintenance
Doporučená doba aplikace: březen až červenec
Velikost granulí: mini granule
Doporučený aplikátor: AccuPro 2000

Landscaper Pro®
New Grass
Doporučená doba aplikace: březen až říjen
Velikost granulí: mini granule
Doporučený aplikátor:  AccuPro 2000

• ideální pro všeobecné použití –
pro zdravý a vyvážený růst
• vysoký obsah dusíku zajišťuje
rychlý počáteční účinek

24-5-12

Ideální hnojivo pro použití při zakládání trávníků či

trávníky; produkt Landscaper Pro® Maintenance zajistí

přesevech. Technologie obalování Poly-S řídí uvolňování

rychle viditelnou odezvu a dlouhodobě zdravé rostliny

dusíku, který zajišťuje vyvážený růst a dobrý vývoj kořenů.

díky vyváženému obsahu živin, které se uvolňují

Rovněž vysoký obsah fosforu podporuje tvorbu kořenů.

20-20-8

Landscaper Pro®
Stress Control

obsah fosforu podporuje

Jemná granulace je idální pro rovnoměrnou distribuci živin.

• maximálně bezpečné pro
mladé trávníky, minimální
riziko popálení
• jemné granule zajišťují
rovnoměrnou distribuci živin

Landscaper Pro®
Universtar Balance

Doporučená doba aplikace: červen až říjen
Velikost granulí: mini granule
Doporučený aplikátor: AccuPro 2000

• ideální produkt pro přípravu

Landscaper Pro® Stress Control je hnojivo s dobou

• napomáhá regulaci vody

na období stresu
• vysoký obsah draslíku posiluje

Doporučená doba aplikace: březen až srpen
Velikost granulí: mini granule
Doporučený aplikátor: AccuPro 2000

• živiny se kontinuálně uvolňují

Ideální univerzální hnojivo s řízeným uvolňováním

• žádné výkyvy v růstu

živin pro výživu trávníků.

• vysoký obsah dusíku zajišťuje

buněčné stěny rostliny
působení 2–3 měsíce, které umožňuje rostlinám překonat

travního koberce; vysoký
tvorbu kořenů

Ideální základní hnojivo pro udržované okrasné

v průběhu 2–3 měsíců.

• ideální při setí nebo pokládce

po dobu dvou měsíců, což
podporuje vyvážený a zdravý
růst trávníku

v rostlině

nepříznivé klimatické podmínky. Posiluje buňky rostlin

rychlé výsledky

a zvyšuje v nich obsah živin. Dusík s řízeným uvolňováním

16-5-22

se uvolňuje pouze za podmínek optimálních pro růst
a tím připravuje rostlinu na nepříznivé období.
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15-5-16

Nastavení aplikátoru viz str. 20.
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HNOJIVA SE STŘEDNÍ DOBOU PŮSOBENÍ
(> 3 MĚSÍCE)
Landscaper Pro®
All Round

CELOSEZÓNNÍ HNOJIVO

Doporučená doba aplikace: březen až červen
Velikost granulí: mini granule
Doporučený aplikátor:  AccuPro 2000

Landscaper Pro®
Full Season

distribuci; nenarušuje programy
údržby
• podporuje rozvoj mladé trávy do

Tento produkt je vhodné použít po ošetření trávníku

Doporučená doba aplikace: březen až květen
Velikost granulí: standardní granule
Doporučený aplikátor: AccuPro 2000

• mini granule pro rovnoměrnou

proti mechu a plevelům. Stálé uvolňování živin
zajišťuje vyvážený růst a dobrou tvorbu kořenů.

silného a zapojeného porostu
• ideální pro použití v kombinaci
s produktem „Pre-Winter“
• přídavek hořčíku pro lepší

24-5-8+2MgO

zbarvení

Hnojivo s řízeným uvolňováním, které poskytuje živiny
v průběhu celé sezóny. Určeno pro vyvážený růst

Landscaper Pro®
Pre-Winter

trávníku a dobrou tvorbu kořenů. Trávníky budou
odolné vůči plevelům a mechu. Přídavek hořčíku
zajišťuje sytější zabarvení. Aplikujte menší dávku

Doporučená doba aplikace: srpen až říjen
Velikost granulí: standardní granule
Doporučený aplikátor: AccuPro 2000

v případě těžké půdy nebo o něco větší dávku
v případě závlahy postřikem či na písčitých půdách.
• jednorázová aplikace zajistí kompletní výživu

Výsledkem aplikace je pomalý, rovnoměrný růst

• dobrá odolnost vůči plevelům a mechu

a ochrana proti nepříznivým vlivům. Tento produkt

• přídavek hořčíku pro lepší zbarvení

neuvolňuje při nízkých teplotách prakticky žádný dusík,

• ideální k použití s produktem „Pre-Winter”

nicméně v působení pokračuje i po zimě, kdy teplota

14-5-21+2MgO
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bez zátěže
• vysoký obsah draslíku zajistí
lepší přezimování a rychlejší

po celou sezónu

27-5-5+2MgO

•	podporuje rovnoměrný růst

start v jarním období.
• dusík se uvolňuje pouze,
když trávník roste

začíná stoupat.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Landscaper Pro®
Shade Special
Doporučená doba aplikace: březen až květen
Velikost granulí: mikro granule
Doporučený aplikátor: AccuPro 2000

• vysoký obsah dusíku
stimuluje růst
• vysoký obsah železa zajistí
sytě zelenou barvu a potlačí

Přípravek Shade Special byl speciálně vyvinut pro
trávníky, kterým se nedostává slunečního svitu. Po
aplikaci půda zadržuje živiny a rostliny jimi zásobuje

výskyt mechu
• viditelné účinky během
několika dnů

postupně v průběhu šesti týdnů. Trávník se po zimě

11-5-5+8Fe

snáze obnovuje. Vysoký obsah železa se projevuje sytě
zelenou barvou a potlačuje růst mechu.

Poznámka: Přípravek okamžitě
odstraňte z teras, dlaždic a jiných
pevných povrchů. Zabráníte tak
vzniku rezavých skvrn, které
způsobuje obsah železa.

Landscaper Pro®
Weed Control
Doporučená doba aplikace: duben až září
Velikost granulí: mikro granule
Doporučený aplikátor: AccuPro 2000

Smáčedlo
H2Pro Conserve Granules
Doporučená doba aplikace: březen až listopad
Velikost granulí: Micro granule
Doporučený aplikátor: AccuPro 2000

• v létě snižuje nároky na vodu
• zabraňuje vzniku suchých míst
• v zimě podporuje odvodnění
povrchu
• granule proniknou do půdy

H2Pro je dlouhodobě působící smáčedlo, které
Weed Control je hnojivo s pomalým uvolňováním živin

napomáhá retenci a efektivnímu využití vody a zároveň

s obsahem přípravku na hubení plevele. Po aplikaci

má i preventivní a kurativní účinky. Snižuje výskyt

pronikne tato látka do plevele a zničí jej. V průběhu třech

příliš mokrých a příliš suchých míst a zabraňuje vzniku

až čtyřech týdnů plevel zmizí a trávník vypadá zelenější.

vodoodpudivých vrstev v půdě. Výsledkem jeho

Obsažené živiny zajistí, že trávník rychle pokryje

působení je trávník, který v létě dobře roste, nemá

obnažená místa.

suchá místa ani výrazné nároky na množství závlahy.  

v průběhu dvou dnů (vizuálně
zmizí z povrchu)

V zimě smáčedlo podporuje odvodnění povrchu, čímž
• jedinou aplikací vyživí trávník a vyhubí plevel

předchází zamokření.

• zlepšuje vzhled trávníku
• mini granulace zajišťuje optimální kontakt s plevelem
• vysoký obsah dusíku stimuluje růst, potřebný k pokrytí

22-5-5+2,4-D+Dicamba
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obnažených míst
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HNOJIVO PRO OBRUBY, STROMY A NÁDOBY
Landscaper Pro®
Pro Flora
Doporučená doba aplikace: březen až listopad
Doporučený aplikátor: Handy green II
Hnojivo Landscaper Pro® Flora vychází z renomované
technologie Osmocote od společnosti ICL Specialty
Fertillizers a bylo speciálně vyvinuto pro ošetření
obrub, keřů, stromů, kontejnerů, rostlin v nádobách
či závěsných košících. Živiny se uvolňují postupně
a rovnoměrně v průběhu celé sezóny a výsledkem
jsou neustále krásné a zdravé květy. Přídavek hořčíku
dodává sytě zelenou barvu listům.
• jediné hnojení na celé pěstební období
• rovnoměrný růst, zdravé rostliny a hojnost květů

15-9-11+3MgO

Další řešení výživy najdete na:

www.icl-sf.cz
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