GROENVOORZIENING

ZADEN
BEMESTING
BODEMVERBETERING
GEWASBESCHERMING

DE BESTE ZORG VOOR UW GROEN

GEWASBESCHERMING

Uw groen verdient de beste zorg. Daarvoor bent u bij Van Iperen aan het
juiste adres. Bij ons vindt u alles wat u nodig heeft voor een gezond gazon,
groenstrook of sportveld. Wij bieden een ruim assortiment producten
én kwalitatief hoogwaardig advies. We begeleiden u bij een integrale
aanpak om beplanting te voeden, versterken en beschermen.

Uw groen wilt u onkruidvrij en gezond houden.
Wij helpen u daar graag bij met onze schat aan
kennis van middelen en toepassingsmethoden.
Daarnaast hebben wij inzicht in ziekten
en plagen. Natuurlijk hebben wij ook
milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen
in ons assortiment. Al onze middelen zijn
toegelaten door het Ctgb en voldoen aan de
strengste eisen.

GRASZAAD
Bent u op zoek naar graszaad voor sportvelden,
gazons, campings, golfbanen, bermen, dijken,
weilanden of graszoden? U kunt bij ons terecht
voor een diversiteit aan zaden die garant staan voor
een sterke en gezonde grasmat. Onze toprassen
zijn opgenomen in de Nederlandse grasgids. Wij
leveren standaard mengselsamenstellingen, maar ook
mengsels op maat. Vanzelfsprekend komen al onze
mengsels van bekende graszaadproducenten.

BIOLOGISCHE PLAAGBESTRIJDING
Wilt u plaaginsecten effectief bestrijden met natuurlijke vijanden? Informeer
dan naar onze biologische plaagbestrijding. Hiermee kunt u problemen met
bijvoorbeeld de taxuskever, emelten en engerlingen goed beheersen. En met
biologische gewasbescherming draagt u bij aan milieuvriendelijk ondernemen.
Onze biologische plaagbestrijding kunt u inzetten om bomen, beplantingen,
sportvelden en gazons te beschermen. Wij begeleiden u met plezier voor een
optimaal resultaat.

BLOEMZAAD
Wilt u uw groen een kleurrijke en vrolijke uitstraling geven? Dat kan met onze
bloemen- en kruidenmengsels. Met de juiste mengselkeuze en het juiste beheer
geniet u er jaren van. Ons assortiment bestaat uit onder andere speciale bijen- en
vlindermengsels, enkelvoudige vlinderbloemige mengsels, graskruidenmengsels,
bloemrijke akkerrandmengsels en klavers. Wij leveren standaard- en op maat
gemaakte mengsels.

BODEMKUNDIG ONDERZOEK
Wilt u weten hoe gezond uw bodem is? Dat
kunnen wij voor u onderzoeken. Wij brengen de
situatie van de bodem in kaart en geven advies
over bemesting en de gewenste samenstelling van
de grond. Wij bieden verschillende onderzoeken
zoals bodemvruchtbaarheidsonderzoek, granulair
onderzoek, bladonderzoek, wateronderzoek, chemisch
onderzoek en onderzoek op maat. Neem vrijblijvend
contact op met onze specialisten voor meer informatie.

MESTSTOFFEN
Met onze meststoffen laat u uw gazon, recreatieterrein of sportveld optimaal groeien.
Wij bieden meststoffen die passen bij uw soort gras, beplanting, de bodem en de
betredingsintensiteit. Ons assortiment bestaat uit vaste en vloeibare meststoffen.
De vaste meststoffen zijn beschikbaar in traditionele en organische varianten.

STANDPLAATS- EN BODEMVERBETERING

MEER WETEN?

Een goed onderhouden bodem is van groot
belang voor de gezonde groei van planten en
bomen. Bodemverbetering is noodzakelijk om
de structuur en het bodemleven optimaal te laten
functioneren. Onze specialisten kunnen u adviseren
over producten voor standplaatsverbetering van
bomen en bodemverbetering van uw gazon,
tuin of sportveld.

Heeft u interesse in onze producten of wilt u advies over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij hebben ruime kennis van
en ervaring in de groensector in heel Nederland en werken voor gemeenten,
hoveniers, sport- en golfverenigingen en aannemers. Ook zijn zij op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en innovaties in de markt. Zij delen
de passie voor de groei van gewassen met u en helpen u graag verder.

GROEISPECIALIST
Al generaties lang zorgt
Van Iperen als Nederlands
familiebedrijf met haar
klanten voor de groei van
gezonde én renderende
gewassen. Op een manier
die goed is voor mens, dier
en plant. Van Iperen deelt
de passie voor de groei van
gewassen met haar klanten.
Van Iperen begeleidt klanten
bij een integrale aanpak
om gewassen te voeden,
versterken en beschermen.
Dankzij unieke kennis
fungeert de organisatie als
toonaangevende kennisbank
voor heel Nederland.
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