Creşterea calităţii peisajelor din grădină

Ştim cum creşte grădina dumneavoastră.

Şi o ştim de peste

140 de ani.

Suntem una dintre cele mai mari companii
producătoare de îngrăşăminte din domeniul
horticulturii pe plan mondial, având suprafeţe
de testare care măsoară peste 85 de hectare.
Gama noastră completă de îngrăşăminte
Landscaper Pro şi seminţele de iarbă sunt unele
dintre cele mai sigure şi performante de pe
piaţă. Echipa noastră de cercetare şi dezvoltare
numără peste 100 de persoane care lucrează
pentru a obţine produse noi şi pentru a îmbunătăţi performanţa acestora.
ARGUMENTELE SCOTTS
De ce profesioniştii din domeniul gazonului
folosesc îngrăşămintele noastre cu eliberare
controlată:
•	Stimulează pătrunderea rădăcinilor şi mai adânc
în sol (un sistem radicular bine dezvoltat)
	
Acoperire
mai mare şi mai densă a terenului
•
cu iarbă
•	Refacere rapidă a gazonului în caz de uzură
accentuată
	
• Mai puţine aplicări pe an
•	Eliberarea azotului pe toată perioada necesară
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grădinii

Importanţa fertilizării

4 motive pentru care peluza
noastră are nevoie de îngrăşământ
Analiza atentă a grădinii

GAMA LANDSCAPER
PRO INCLUDE:

O pajiste arată frumos de la exterior, dar cu cât
te aproprii de ea vei observa că este plină de petice
fără iarbă, buruieni şi zone cu iarbă distrusă.
Îngrăşământul ajută pajiştea dumneavoastră să
arate bine chiar şi la o privire mai atentă.

NOU gama de produse îmbunătăţite
NOU agent umidificator
NOU t ehnologia Aquasmart pentru
optimizarea consumului de apă
NOU p
 rograme pentru îngrijirea
grădinii, adaptate fiecărui nivel
de experienţă

Regenerare
Tunderea peluzei stresează iarba şi diminuează
parţial capacitatea acesteia de a transforma
lumina soarelui, apa şi dioxidul de carbon în
hrană pentru plantă.

Creat pentru performanţă
Soiurile de iarbă folosite în ziua de astăzi sunt
create să aibă rezistenţă bună la folosire şi să arate
bine, dar acestea necesită o bună fertilizare pentru
a oferi avantajul calitativ dorit.

Păstrarea apei în sol
Fertilizarea corectă a gazonului va crea o peluză
deasă cu rădăcini bine dezvoltate şi ramificate,
care ajută la reţinerea umidităţii la baza plantei,
permiţând solului să absoarbă cât mai multă apă.
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De ce produsele noastre sunt
cele mai bune pentru

profesioniştii
				 din domeniul
întreţinerii grădinilor
Gama de produse Scotts Landscaper Pro conţine îngrăşăminte cu eliberare controlată pentru
a oferi o creştere durabilă şi sănătoasă a peluzei dumneavoastră.

•
•
•
•
•

Concentraţie crescută de nutrienţi disponibili
Eliberare sigură a nutrienţilor pe o perioadă mare de timp
Efect de durată şi sigur pentru plante
Avantaj: azotul este furnizat pe o perioadă mai lungă de timp
Păstrează echilibrul între creşterea masivă a plantei şi dezvoltarea sistemului radicular

Alte produse

Îngrăşămintele organice, cele organominerale şi complexele minerale
Aceste îngrăşăminte eliberează nutrienţii rapid şi
necontrolat, cauzând o creştere masivă, urmată apoi de
lipsa nutrienţilor. Eliberarea masivă a nutrienţilor duce
la o creştere intensă, îngreunând tunderea şi aerisirea
peluzei. Sistemul radicular se va micşora din cauza
indisponibilităţii nutrienţilor imediat după aplicare.

Îngrăşămintele Landscaper Pro cu
eliberare controlată
Nutrienţii sunt eliberaţi treptat, ceea ce nu duce la
creşteri prea rapide şi apoi la lipsa nutrienţilor. Eliberarea
graduală a nutrienţilor determină dezvoltarea unui gazon
mai viguros, cu un vârf de creştere mai puternic şi mai
rezistent la folosirea zilnică şi la uzură. De asemenea,
eliberarea controlată stimulează planta să dezvolte un
sistem radicular mai puternic, mai adânc, ce are o eficienţă
crescută în absorbţia apei şi rezistenţa la secetă.
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De ce
Gestionarea eficientă a apei

Propunerea noastră privind utilizarea apei
Îngrăşămintele din gama Landscaper Pro sunt folosite în programele
noastre exclusive Aquasmart. Aceste programe duc la o creştere densă
a foliajului ierbii şi la dezvoltarea unor rădăcini adânci şi sănătoase,
permiţând plantei să folosească apa din sol mai eficient.

alt tip de îngrăşământ
nu are rezultatele bune
ale lui

Există pe piaţă un număr mare de
îngrăşăminte diferite şi câteodată
este greu să alegi dintre ele. Vă
demonstrăm cum celălalte tipuri
de îngrăşăminte obişnuite nu întrunesc aceleaşi calităţi precum cele
din gama Landscaper Pro.

		Îngrăşămintele
organice, naturale
•	Slabe în conţinutul de nutrienţi, în
special azot
•	Au variaţii în eliberarea nutrienţilor
•	Sunt scumpe dacă ne raportăm la
conţinutul foarte mic de nutrienţi

Tehnologia Aquasmart acţionează prin aprovizionarea cu nutrienţi
gradual, astfel încât planta să nu ducă niciodată lipsa acestora. Pajiştile şi peluzele hrănite cu Aquasmart dezvoltă un foliaj al gazonului
mai dens şi mai dezvoltat, plus rădăcini mai adânci în sol. Aceasta
se explică prin optimizarea consumului de apă pe două căi:
–	foliajul dens împiedică evaporarea şi oferă solului mai mult timp
să absoarbă umezeala
–	rădăcinile mai adânci ajung să absoarbă o cantitate mai mare
de apă
Rezultatul? Un gazon ce creşte continuu şi sănătos, rămânând
verde şi viguros.

ARGUMENTUL SCOTTS
Plantele au nevoie de azot, dar nici măcar ele şi nici solul
în care sunt plantate nu îl pot înmagazina pentru folosirea
ulterioară. De aceea, azotul trebuie să fie furnizat pe tot
parcursul anului.

		Îngrăşăminte
organo-minerale
•	Eliberare neregulată a nutrienţilor din
cauza elementului organic
•	Posibil efect dăunător din cauza
mineralelor, dacă sunt greşit aplicate
•	Eliberarea rapidă a mineralelor duce la
creşterea masivă a foliajului, dar nu şi a
lungimii rădăcinilor

		Complexele
minerale agricole
•	Eliberarea rapidă a nutrienţilor ce duce
la dezvoltarea foliajului în dauna dezvoltării rădăcinilor
•	Efect de scurtă durată, fără aprovizionarea pe termen lung cu nutrienţi
•	Stresează planta, posibil să îi dăuneze
dacă este greşit aplicat
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Landscaper Pro

Amenajarea parcurilor
şi grădinilor de către
profesionişti

Programele de fertilizare aplicate de utilizatorii
Scotts în România
Gazon de doi
ani – semănat
la sfârşitul lunii
aprilie 2007

Gradină fertilizată cu Scotts

Program de fertilizare 2007

1. New Grass 20+20+08+microelemente Longevitate: 2 luni, aplicat după semănat; doza: 30g/m2,
2. C
 ombatere buruieni dicotiledonate 22+05+05+2.4D+dicamba Longevitate: 2 luni, aplicat la patru
săptămâni după germinare; doza: 30g/m2
3. Pre-Winter 14+05+21+2MgO Longevitate: 4-5 luni, aplicat în septembrie; doza: 35g/m2

Program de fertilizare 2008

1. A ll round 24+05+08+2MgO Longevitate: 4-5 luni, aplicat în martie; doza: 40g/m2
2. A nti-Stres 16+05+22+Me Longevitate: 2 luni, aplicat în iunie; doza: 35g/m2
3. Pre-Winter 14+05+21+2MgO Longevitate 4-5 luni, aplicat în septembrie; doza: 35 g/m2
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Cele mai bune rezultate le veţi obţine cu îngrăşămintele Scotts!

*
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O gamă completă pentru
profesioniştii în întreţinerea
grădinilor şi horticultori

Anti-Stres

16+05+22
Longevitate: 2/3 luni

Maintenance

24+05+12
Longevitate: 2/3 luni
Cel mai des utilizat îngrăşământ cu
eliberare controlată pentru utilizare
generală şi întreţinere, ce poate fi folosit
în toate programele de fertilizare.

•	Conţinutul echilibrat de nutrienţi este

eliberat gradual pe o perioadă de timp
•	Un efect vizual rapid, oferă vigoare
plantei pe termen lung
•	Câteva aplicări pe an

Temperaturile extreme stresează iarba,
dar poate fi protejată aplicând Landscaper
Pro Anti-Stres.

•	Ajută planta să-şi sporească capacitatea
de rezistenţă la stres termic
	
• Creşte conţinutul nutrienţilor din
interiorul plantei
	
• Întăreşte planta pentru a putea rezista
împotriva climei nefavorabile

New Grass

20+20+08
Longevitate: 3

Un produs multifun
când se plantează ru
când se însămânţeaz
renovează o peluză d

•	Nutrienţii sunt elib

astfel încât să nu d
vulnerabile
•	Ajută la prinderea
mai repede şi la cr
gazonului proaspă
•	Printr-o creştere m
gazonul să reziste
din primele luni cu

3 luni

ncţional folosit
ulouri de gazon,
ză iarba sau când se
deja existentă.

beraţi controlat,
dăuneze rădăcinilor

a rulourilor de gazon
reşterea mai rapidă a
ăt semănat
mai rapidă ajută
e bine în competiţia
u buruienile

All round

24+05+08+2MgO
Longevitate: 4/5 luni
Este un îngrăşământ perfect pentru
fertilizarea gazonului în fazele
intermediare, granulele de îngrăşământ
având un înveliş unic – ceea ce face
ca eliberarea nutrienţilor să fie pe o
perioadă lungă de timp.

•	Poate fi combinat cu alte produse

Scotts din gama Landscaper Pro,
precum Anti-Muşchi şi Weed&Feed,
pentru programe de fertilizare
complete
•	Când este urmat la fertilizarea anuală
de Pre-Winter, duce la o bună pregătire
a gazonului pe perioada de iarnă

Pre-Winter

14+05+21+2MgO
Longevitate: 4/5 luni

Gazonul are nevoie de o cantitate mică
de nutrienţi pe timpul iernii, chiar şi în
cazul iernilor mai călduroase

• 	Furnizează plantei nutrienţi suficienţi
pentru a trece peste iarnă

• 	Ajută gazonul să pornească mult mai
repede în primavară

• 	Nu levigă

Anti-Muşchi
14+00+05+Fe

Combatere Buruieni
Dicotile*

22+05+05+2.4D+Dicamba

Full Season

27+05+05+2MgO
Longevitate: 8/9 luni

Un îngrăşământ mineral care
economiseşte timp, fiind aplicat o
singură dată pe an, şi care furnizează
nutrienţi pe întreaga perioadă de
vegetaţie.

•	Nutrienţii sunt eliberaţi treptat pe o
perioadă de 8-9 luni

•	O creştere uniformă şi un sistem
radicular bine dezvoltat

•	Rezistenţă sporită la boli şi buruieni

Îngrăşământ granulat care va combate
cu uşurinţă majoritatea buruienilor cu
frunză lată, stimulând apoi iarba din jur
să acopere peticele fară gazon lăsate de
dispariţia buruienilor.

•	Aplicarea anuală sau bianuală a acestui
produs oferă rezultate excelente

•	Duce la apariţia unui gazon dens şi fără
buruieni
	
• Conferă rezistenţă de durată la apariţii
de noi buruieni

Zonele umbrite pot fi
muşchi, iar prin utiliz
Muşchi duce la oprire
muşchiului.

•	Stimulează în acela

crească
	
• Duce la acoperirea
goale de iarbă
	
• Rezultatele sunt viz

i*

fi infestate cu
zarea de Antiea creşterii

aşi timp iarba să
rapidă a peticelor

zibile în câteva zile

Controlul apei*
Formulat să ajute la creşterea umidităţii
în sol în timpul perioadelor de secetă.
În zone cu ploi torenţiale, acelaşi produs
favorizează absorbţia apei de către
straturile inferioare ale solului.

•	Duce la o creştere echilibrată a plantei
•	Reduce scurgerile de apă
•	Îmbunătăţeşte stocarea apei în ghiveci,
pe timp de secetă

Flora

15+09+11+3MgO

Bazat pe tehnologia Osmocote renumită
la nivel mondial, Landscaper Pro Flora
se utilizează la fertilizarea rondurilor şi
bordurilor florale.

•	Are un amestec unic de nutrienţi ce

asigură înflorire maximă
	
• Creştere sănătoasă a plantei
•	Poate fi folosit şi pentru arbuşti şi arbori
ornamentali

Produsele prezentate sunt componente ale gamei L
 andscaper Pro.
Vă rugăm să daţi pagina pentru a descoperi în formă grafică programele
noastre pentru îngrijirea parcurilor şi grădinilor.
Veţi găsi sfaturi utile despre cum puteţi obţine cele mai bune rezultate
folosind produsele Scotts.

Programele de fertilizare pentru


profesioniştii în întreţinerea parcurilor

şi grădinilor utilizând gama
Ştim că fiecare grădină este diferită.
De aceea am dezvoltat un sistem care
vă permite să obţineţi rezultatele maxime de la îngrăşământul Scotts pe care
îl folosiţi. Secretul constă în alegerea
seminţei de gazon potrivită şi stimularea
creşterii acesteia cu îngrăşământul potrivit, la momentul potrivit, asigurându-i
cantitatea anuală optimă de nutrienţi.

Programele noastre iau în calcul necesarul de îngrăşământ optim al gazonului,
ghivecelor din grădină, al arbuştilor şi
gardului viu. Totodată sunt anticipate şi
evenimentele climatice precum seceta,
ploile torenţiale şi pregătirea pentru
iernat. Alegeţi din programele propuse
în paginile următoare pentru a fi siguri
că peluza gazonată, plantele la ghiveci şi
arbuştii stau viguroşi, verzi şi sănătoşi în
anii care urmează.

Atenţie:
Când

se aplică

Care este durata de acţiune a produsului

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 fiecare an.

Anotimp

Lunile

Maintenance

Stress
Control

New Grass

Martie
Primavară

Aprilie
Mai

3 aplicări
pe an

Iunie
Vară

Iulie
August
Septembrie

Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iarnă

Ianuarie
Februarie

Anotimp

Lunile

All Round

Pre-Winter

Martie
Primavară

Două
aplicări
pe an

Aprilie

Anotimp

Mai

Lunile

Iunie
Vară

Martie

Iulie

Primavară

August

Mai

Septembrie
Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iarnă

O aplicare
pe an

Iunie
Vară

Iulie
August
Septembrie

Ianuarie
Februarie

Aprilie

Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iarnă

Ianuarie
Februarie
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Full Season

Programe de utilizare eficientă a apei
Ploi torenţiale

Anotimp

Ploile torenţiale pot fi dăunătoare pentru iarbă
deoarece nutrienţii se pot pierde prin spălare.
Programul nostru Ploi Torenţiale, tratează iarba cu
Landscaper Pro Controlul Apei pentru a se asigura
că plantele au mereu acces la apă şi nutrienţi.

Lunile

All Round

Pre-Winter

Water
Control

Stress
Control

Pre-Winter

Water
Control

Martie
Primavară

Aprilie
Mai
Iunie

Vară

Iulie
August
Septembrie

Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iarnă

Ianuarie
Februarie

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.

Anotimp

Maintenance

Lunile
Martie

Primavară

Aprilie
Mai
Iunie

Vară

Iulie
August
Septembrie

Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Programe pentru iarnă
Anotimp

Lunile

Full Season

Pre-Winter

Aprilie
Mai
Iunie

Vară

Ianuarie
Februarie

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 şi
iarna” sunt adresate zonelor cu ierni mai blânde,
cu temperatură medie peste 7°C.

Martie
Primavară

Iarnă

Iulie
August
Septembrie

Toamnă

Octombrie

Anotimp

Lunile

All Round

Water
Control

Noiembrie
Martie

Decembrie
Iarnă

Primavară

Ianuarie

Aprilie
Mai

Februarie

Iunie
Vară

August

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 creştere, fiind
pregătite pentru iernat.

Iulie

Septembrie
Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iarnă

Ianuarie
Februarie
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Programe pentru combaterea muşchiului şi a buruienilor
Program Anti-Muşchi

Anotimp

Muşchiul se dezvoltă în zone umede şi umbroase
şi poate acoperi rapid peluza gazonată dacă nu
este tratat. Fertilizarea regulată a peluzei este
soluţia, pentru că ajută iarba să crească şi să
inhibe astfel condiţiile prielnice de dezvoltare a
muşchiului.

Lunile

Anti-Muşch

Controlul apei

All Round

Pre-Winter

Martie
Primavară

Aprilie
Mai
Iunie

Vară

Iulie
August

Atenţie. Aveţi grijă să nu aplicaţi Landscaper Pro
Anti-Muşchi pentru peluzele nou însămănţate
sau plantate până ce acestea nu au fost tunse de
patru ori.

Septembrie
Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iarnă

Ianuarie
Februarie

Program Combatere
buruieni dicotile

Anotimp

Lunile

Weed Control

All Round

Pre-Winter

Water
Control

Martie

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 şi
pătlagina.

Primavară

Aprilie
Mai
Iunie

Vară

Iulie
August
Septembrie

Atenţie. A nu se aplica decât pe gazon nu şi pe
borduri florale, arbuşti, gard-viu sau plante la
ghiveci.

Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iarnă

Ianuarie
Februarie

Program Apă Reciclată
Din ce în ce mai mult, apa reciclată va trebui să
fie folosită la irigarea pajiştilor şi 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.
Anotimp

Lunile
Martie

Primavară

Aprilie
Mai
Iunie

Vară

Iulie
August
Septembrie

Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iarnă

Ianuarie
Februarie
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Maintenance

Stress Control

Plante la ghiveci, arbuşti şi gard-viu
Program plante la ghiveci în gradină
Fiind ţinute într-un mediu închis, plantele
din ghiveci au nevoie de un aport echilibrat de
nutrienţi pe tot parcursul anului. Substratul
organic pentru plantele din ghiveci se poate usca
în timp şi poate opri eliberarea de nutrienţi.
Landscaper Pro Controlul Apei ajută substratul
ghiveciului să reţină apa o perioadă mai lungă de
timp pentru plantă, fără a inunda ghiveciul.

Anotimp

Lunile

Flora

Water
Control

Martie
Primavară

Aprilie
Mai
Iunie
Iulie

Vară

August
Septembrie
Octombrie

Toamnă

Noiembrie
Decembrie
Ianuarie

Iarnă

Februarie

Doze
recomandate
la ghiveci

Suprafaţă cubică
LxlxI
(cm)

Volumul
ghiveciului
(ltr.)

Îngrăşământ FLORA
necesar/ghiveci
(grame)

Ghivece rotunde
(diam x înălţime)

Volumul
ghiveciului
(ltr.)

Îngrăşământ FLORA
necesar/ghiveci
(grame)

55 x 24 x 27

35

140

20 x 16

4

15

73 x 30 x 32

70

280

22 x 18

6

25

93 x 37 x 39

134

540

24 x 20

8

35

26 x 22

10

40

30 x 30 x 32

28

115

28 x 25

12

50

37 x 37 x 39

53

215

30 x 27

15

60

33 x 29

20

80

Fertilizarea arbuştilor şi a gardului viu
Gardul viu şi arbuştii sunt plante caracteristice,
care adesea necesită o supraveghere atentă. De aceea
aspectul lor este foarte important. Landscaper Pro
Flora asigură o nutriţie constantă până la şase luni
de la aplicare pentru a ajuta gardul viu, plantele din
ghivece şi arbuştii să se dezvolte viguros şi aspectuos.
Combinat cu o turbă de calitate fără compost şi
aplicat o dată pe an în primăvară, ajută la drenarea
apei şi se crează astfel o structură benefică a solului
pentru dezvoltarea rădăcinilor.

Anotimp

36 x 31

26

105

42 x 33

40

160

50 x 36

60

240

60 x 40

100

400

75 x 50

170

680

Lunile

Peat Free TPMC

Flora

Martie
Primavară

Aprilie
Mai
Iunie

Vară

Iulie
August
Septembrie

Toamnă

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iarnă

Ianuarie
Februarie
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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.

Luna
însămânţării

Aprile

pro Seeds

Produse

New Grass

August

All Round

Water
Control

pro Seeds

New Grass

Water
Control

Iulie

August

New Grass

New Grass

Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie

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.
Luna
gazonării

Produse

Martie

New Grass

All Round

Aprile

New Grass

Maintenance

Mai

New Grass

Iunie

Stress
Control

New Grass

Stress
Control

Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie

Expertul Scotts
Stuart Staples, Director Tehnic la
nivel internaţional pentru divizia
Gazon şi Peisaje ne spune:
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“Gama Landscaper Pro reprezintă un pas major înainte, nu numai
pentru compania Scotts, 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.”

Aplicatoare

O aplicare corectă şi uniformă joacă un rol important în orice program
de amenajare a grădinii. De aceea alegerea corectă a unui aplicator este
foarte importantă. Scotts oferă profesioniştilor în domeniul amenajării,
întreţinerii parcurilor şi grădinilor, precum şi horticultorilor, posibilitatea de a alege din cele trei modele folosite cu succes.

AccuPro 2000

Rapid, cu acoperire exactă şi uniformă
pentru deţinătorii de grădini şi terenuri
sportive. Îmbină exactitatea unui model
linear cu viteza unui aplicator rotativ.

•	Capacitatea rezervorului: 42 litri
•	Zona de împrăştiere: 2-6 metri pentru
acoperire maximă
	
• Permite setarea exactă a debitului de
aplicare pentru granulele mici şi mari
•	Poate fi folosit de asemenea pentru
aplicarea seminţelor de gazon şi nisip
	
• Sistem conic helicoidal (marcă înregistrată Scotts) ce permite împrăştierea
uniformă şi consistentă
•	Realizat din oţel galvanizat cu fereastră
mare de umplere
	
• Roţi pneumatice mari pentru manevrabilitate şi a nu lăsa urme
•	Mânere alungite (91 cm) cu zona de
prindere aderentă pentru un confort
sporit
•	Capac transparent al rezervorului pentru aplicarea în condiţii de ploaie şi vânt

EdgeGuard Deluxe

Rapid, acoperă cu exactitate suprafeţe
mari. Îmbină exactitatea unui model
linear cu viteza unui aplicator rotativ.

•	Capacitatea rezervorului: 30 litri
•	1,5 metri zona de împrăştiere, cu o
acoperire deosebită a suprafeţei

•	Sistem rezistent la rugină pentru rezer-

vor şi agitator, plus componente din
polimeri speciali
•	Sistem de protecţie cu deflector pentru
a împiedica împrăştierea îngrăşămintelor pe zone nedorite (ronduri florale,
piscină, pavaje etc.)
•	Sistem de greutăţi pentru stabilitate
optimă
	
• Uşurinţă în desfacerea aplicatorului
pentru curăţare
•	Este livrat complet asamblat

AccuGreen 3000

Aplicator linear, ideal pentru suprafeţele
mai mici, ce oferă o aplicare exactă şi
uniformă, evitând scurgerile de îngrăşământ pe straturile de flori, cărări sau
suprafeţele pavate cu piatră.

•	Capacitatea rezervorului: 29,5 litri
•	56 cm zona de împrăştiere, cu o

acoperire foarte bună
	
• Rezistenţă la rugină pentru rezervor şi
agitator, plus componente din polimeri
speciali
	
• Sistem de utilizare simplu pentru o
creştere sporită a calitaţii aplicării
•	Sistem de greutăţi pentru stabilitate
optimă
	
• Livrat complet asamblat
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Întotdeauna citiţi cu atenţie eticheta!
Folosiţi pesticidele cu responsabilitate!
Scotts International B.V.
Scotts Professional
Professional Business Group
P.O. Box 40, 4190 CA Geldermalsen
Olanda
Tel.: +31 (0)418 655 700
Fax: +31 (0)418 655 745
E-mail: info@scottsprofessional.com
Website: www.scottsprofessional.com

Scotts International B.V. este certificat
ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.

®/TM Trade Marks of The Scotts Company or its affiliates
© Copyrights Scotts Dom D297 / 02-06 / 3.0

®/TM sunt Mărci Înregistrate ale companiei Scotts şi subsidiarelor sale
© Drepturi de autor Scotts Dom D297 / 02-06 / 3.0

IMPORTATOR:
Holland Farming Ro SRL,Str. Intr.Av.Caranda,
Nr.10, Bl.L, Sc. A, Ap. 5
Cod: 061521, Bucureşti România
Tel./Fax: 021/4100889; 021/4102165
E-mail: hollfarm@b.astral.ro
www.hollandfarming.ro

