
Hnojiva pro  
okrasné zahradnictví 
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Společnost ICL je hrdá na jedinečnost a šíři  
svého portfolia produktů i technickou podporu,  

kterou poskytuje.
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Jen obtížně by se v oblasti hnojiv hledal převratnější vynález než 
Osmocote. V roce 1967 byla na trh uvedena první generace obalovaných 
hnojiv v podobě granule NPK pokryté organickým polymerem. 

Díky tomuto obalu vystačilo jediné hnojení na dlouhé období.  To byl začátek 
zcela nového principu aplikace hnojiv. Od té doby se tyto produkty neustále 
zdokonalují. Nové generace obalovaných hnojiv nabízejí nové možnosti využití. 
Největší rozdíl mezi jednotlivými generacemi spočívá v použité technologii.  
Produkty Osmocote čtvrté a páté generace jsou zcela ojedinělé. Doba působení 
i způsob uvolňování živin jsou předem dané.  Pěstitelé mají jedinečnou možnost 
zvolit si hnojivo přesně pro svoji konkrétní situaci.

Více než půl století  
inovací v technologii  
obalování hnojiv

Vývoj hnojiv Osmocote
1967                             Současnost

Navíc oproti předchozí generaci

• předem dané vzorce uvolňování
• maximálně bezpečný pro rostliny

• formulace pro každou situaci
• technologii dvojitého obalu DCT,  
která umožňuje naprogramovat  

uvolňování živin

Navíc oproti předchozí generaci

• optimalizovaná  dostupnost   
stopových prvků

• zdokonalená  technologie   
uvolňování živin NutriMatch

• 100% obalované NPK
• různě dlouhé doby působení

• přídavek stopových prvků

• 100% obalované NPK
• různě dlouhé doby působení

• přídavek stopových prvků
• formulace pro každou situaci

• předem dané vzorce uvolňování

• 100% obalované NPK
• různě dlouhé doby  

působení

Původní hnojivo s řízeným 
uvolňováním živin

Dosud nejspolehlivější Osmocote
Posouvá výživu rostlin  

na vyšší úroveň

• 100% obalované NPK
• různě dlouhé doby 

působení

Navíc oproti  
předchozí generaci

• komplex stopových prvků  
obsažený v granulích

• oranžový indikátor pro 
snadnější identifikaci

Nejlepší CRF hnojivo  
druhé generace

Řízené  
uvolňování živin

Řízené  
uvolňování živin Naprogramované uvolňování živin

Naprogramované  
uvolňování živin
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Obalovaná hnojiva společnosti ICL Specialty Fertilizers se skládají z jemných granulí NPK a obsahují dle konkrétní-
ho produktu stopové prvky a přídavek hořčíku.

Princip obalovaných hnojiv
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Všechny tyto prvky jsou nezbytné pro růst rostlin. Každá gra-
nule je pokryta organickým polopropustným obalem (podob-
ným membráně) z biologicky odbouratelného polymeru na 
bázi rostlinných olejů. Po aplikaci hnojiva Osmocote pronikne 
polopropustným obalem voda a začne živiny obsažené v gra-
nuli rozpouštět. Když se živiny částečně rozpustí, začíná proces 

uvolňování. Díky rozdílům v osmotickém tlaku (viz obrázek) za-
čne docházet k procesu, který připomíná čerpadlo. Rostlina je 
schopna přijmout uvolněné živiny. Obvykle trvá tato startovací 
fáze přibližně 1 až 2 týdny v závislosti na délce doby působení.

Uvolňování živin ovlivňuje pouze okolní teplota

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin fungují při teplotách nad 
bodem mrazu. Vlivem teploty membrána reguluje množství 
denně uvolněných živin. Uvedená doba působení platí při prů-
měrné teplotě 21 stupňů Celsia. Při vyšších teplotách probíhá 
uvolňování živin rychleji. Při nižších teplotách probíhá pomaleji, 
v souladu s nutričními potřebami rostliny.

Uvolňování živin neovlivňuje koncentrace solí, pH, činnost mik-
robů, kvalita vody ani déšť. Důležitá je pouze teplota, a proto je 
použití hnojiv Osmocote velmi spolehlivé.

Jakmile se veškeré živiny uvolní, začne se membrána rozkládat. 
Doba rozkladu je závislá na složení půdy nebo substrátu a na 
činnosti mikrobů.

1. Každá granule je pokryta 
organickým obalem, který 

reguluje denní množství 
uvolněných živin.

4. Rozpuštěné živiny se díky 
osmotickému tlaku uvolňují 

skrz obal ven.

2. Granule obsahují 
NPK, B, Cu, Fe,  

Mn, Mo a Zn.

5. Po celou dobu působení 
se živiny uvolňují neustále, 

pravidelně, řízenou 
rychlostí, kterou ovlivňuje 

teplota. 

3. Voda proniká 
obalem a rozpouští 

živiny obsažené 
uvnitř granule.

6. Jakmile se biologicky 
odbouratelná 

membrána vyprázdní, 
začne se postupně 

rozpadat.



Vyberte optimální dobu působení

MĚSÍCE 
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Zvolte dobu působení alespoň tak 
dlouhou, jako je doba pěstování.

Zvažte, zda nepoužít o stupeň delší 
dobu působení, abyste prodloužili 
skladovatelnost rostlin pro svoje 
zákazníky! (Obchodní zástupce 
společnosti ICL Specialty Fertilizers 
má k dispozici výsledky pokusů po-
tvrzujících účinek lepší kvality.)

Zvažte změnu zvolené doby působe-
ní s ohledem na podnebí / teplotní 
podmínky:

Zvažte, zda nepoužít o stupeň delší 
dobu působení v podmínkách s tep-
lým podnebím.
  Díky vyšším teplotám, bude doba 

působení kratší.
  Pro dosažení správného denního 

množství uvolněných živin apli-
kovanou dávku snižte. Protože se 
živiny uvolňují v průběhu kratšího 
období, musí se na m3 substrátu 
aplikovat méně kilogramů hnojiva 
Osmocote.

Zvažte, zda nepoužít o stupeň kratší 
dobu působení v podmínkách s chlad-
ným podnebím.
  Díky nižším teplotám, bude doba 

působení delší.
   Pro dosažení správného denního 

množství uvolněných živin apliko-
vanou dávku zvyšte. Protože se 
živiny uvolňují v průběhu delšího 
období, musí se na m3 substrátu 
aplikovat více kilogramů hnojiva 
Osmocote.

1
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Správné dávkování hnojiv Osmocote závisí na 
délce působení.

V grafu „Rozdíly v denním množství uvolněných živin u různých délek působení“, se 
počítá s aplikací 3 g hnojiva Osmocote s různou dobou působení na jeden litr pěsteb-
ního substrátu. Vzhledem k různým dobám působení se denní množství uvolněných 
živin liší. Pokud se živiny obsažené v 3 g hnojiva uvolní během 5–6 měsíců namísto 
3–4 měsíců, bude množství denně uvolněných živin v případě hnojiva s dobou půso-
bení 5–6 měsíců nižší. To je v podstatě důvod, proč by se, v případě volby delší doby 
působení, mělo dávkování zvyšovat, aby měly rostliny dostatek živin.

Rozdíly v množství uvolněných živin u různých 
délek působení

Pokud při shodném dávkování (např. 3 g/l) srovnáme dobu působení 3–4, 5–6 nebo 
8–9 měsíců, denní množství uvolněných živin bude nejvyšší u varianty 3–4 měsíce, 
protože živiny se uvolňují během nejkratší doby.

* Poznámka:

  Hnojiva Osmocote Exact Standard a Osmocote Pro jsou v nabídce ve všech délkách doby působení, od 3–4 měsíců až po 12–14 měsíců. 
Produkty s jinými vzorci uvolňování živin mají specifické doby působení dle specifických podmínek, pro které jsou tato hnojiva určena.

Každá doba působení hnojiv Osmocote má svoje vlastní barevné označení
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Programy uvolňování živin  
u hnojiva Osmocote Exact

Osmocote Exact  
Standard 8–9 M, dávka 5 g/l

Osmocote 5  
8–9 M, dávka 5 g/l

Osmocote 5 
8–9 M, dávka 6 g/l

Osmocote Exact  
Protect 8–9 M, dávka 5 g/l

Standard
Program uvolňová-
ní živin u přípravku 
Standard zajišťuje stálé a plynulé 
uvolňování živin v průběhu celé 
doby působení. Lze jej proto použít 
například na stálezelené rostliny 
s kontinuální potřebou živin po 
celou sezónu.

Osmocote Exact Standard je vždy 
dobrá volba také v případech 
s mnoha rozdílnými rostlinami, které 
vyžadují jednotnou výživu. Osmoco-
te Exact Standard se nabízí s dobou 
působení 3–4, 5–6, 8–9 a 12–14 
měsíců.

Osmocote 5
Program uvolňování ži-
vin u hnojiva Osmoco-
te 5 je speciálně vyvinut pro rostliny, 
které potřebují více živin ve druhé 
vegetační fázi. Osmocote 5 má pro-
gram uvolňování živin s nárůstem 
účinku 1,5 až 2 měsíce po aplikaci. 
Výsledek lze pozorovat na zvýšené 
hodnotě EC (vodivosti); rostlina má 
k dispozici více živin.

Osmocote 5 patří k 5. generaci hnojiv 
s uvolňováním živin dle předem defi-
novaného programu a je k dispozici 
ve variantách s dobou působení 3–4, 
5–6, 8–9 a 12–14 měsíců.

Protect
Osmocote Exact Protect 
je navržen pro aplikaci 
během podzimního / zimního obdo-
bí. Termín zahájení uvolňování živin 
je u celého produktu odložen. Díky 
tomu zůstávají hodnoty EC (vodi-
vosti) v pěstebním médiu během 
prvních 2–3 měsíců po aplikaci nízké. 
Na jaře začne hnojivo uvolňovat živi-
ny, které mohou rostliny vstřebávat. 
Jakmile je uvolňování živin zahájeno, 
probíhá podle stejné křivky jako 
u hnojiva Standard.

Osmocote Protect se nabízí s dobou 
působení 5–6, 8–9 a 12–14 měsíců.

7



  

V nabídce tyto  
doby působení:

Hnojivo nové generace  
pro silnější a zdravější  
budoucnost vašich rostlin

Seznamte se s nejnovější generací hnojiv s řízeným uvolňováním živin: Osmocote 5.  
Každá z malinkých granulí v sobě ukrývá budoucnost silnějších a zdravějších rostlin. 
Důmyslný  OTEA-systém a zbrusu nová technologie NutriMatch umožňují pěstitelům 
postoupit na pokročilejší úroveň výživy, která nabízí výjimečně zdravé rostliny se 
skvělou barvou listů. Chcete svými rostlinami ohromit? Pak volte Osmocote 5.

Hnojivo Osmocote 5 v sobě obsahuje tech-
nologii NutriMatch-Release s programem 
uvolňování NPK, který mnohem přesněji 
odpovídá potřebám rostlin. Díky tomu je 
příjem a využití aplikovaných živin mnohem 
účinnější a efektivnější.

Důmyslný OTEA-systém optimalizuje dostup-
nost stopových prvků v pěstebním médiu i 
jejich příjem rostlinou s cílem dosáhnout nej-
lepší možné barvy, zdravotního stavu a růstu.

Osmocote 5 obsahuje kompletní balíček 
stopových prvků, které jsou nezbytné pro 
zdraví rostlin.

Výhody hnojiva Osmocote 5

1
Technologie NutriMatch-Release™ zajišťuje maximální účinnost  
a efektivní příjem výživy, protože program uvolňování NPK nyní ještě  
přesněji odpovídá nárokům rostlin na živiny.

2 Úžasná barva listů, zdravotní stav i růst od počáteční fáze až po prodej 
zákazníkovi.

3 Pro rostliny zcela bezpečné.

4 Spolehlivost a úplná kontrola nad dodávkou živin. Každé balení má stejnou 
účinnost.
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Osmocote Exact DCT

DCT obal je zásadní rozdíl
Základní rozdíl 4. generace obalova-
ných hnojiv je v trvanlivosti druhé-
ho, přidaného obalu. Ten je složen 
z jiných komponentů než pryskyřičný 
obal granule hnojiva Osmocote Exact 
a zásadně mění charakteristiku uvol-
ňování živin. V závislosti na zvoleném 
produktu, lze začátek uvolňování živin 
odložit až o 3 měsíce. Teprve po uply-
nutí této doby začne Osmocote Exact 
působit jako obvykle. 

  

NPK + stopové prvky

DCT obal

polymerový obal  
Osmocote Exact

4. generace hnojiv  
s naprogramovaným uvolňováním živin

DCT je zkratka pro „Dual Coating Technology“, tedy „technologii dvojitého obalu“. 
Tato průlomová inovace v oblasti obalovaných hnojiv se profesionálnímu světu 
představila v roce 2005.  Pomocí této technologie se na granuli hnojiva Osmocote 
Exact aplikuje druhý obal odlišného složení. Tento druhý obal umožňujě odsunout 
začátek uvolňování živin až o 3 měsíce. Hnojiva využívající technologii DCT jsou 
základem pro nové programy uvolňování živin, které lze vytvářet změnou poměru 
granulí s dvojitým obalem. Hnojiva Osmocote Exact Protect a Osmocote 5 jsou 
prvními produkty na světě, které využívají tuto novou technologii.

Řešení pro dosud náročné pěstební podmínky

Tento nový systém uvolňování živin je řešením pro pěstební podmínky, ve kterých 
dosud nebylo možné plně hnojit rostliny obalovanými hnojivy. Příkladem je apli-
kace obalovaných hnojiv ve sklenících a tunelech. Vzhledem k vysokým teplotám 
bylo často nutné dávky CRF hnojiv snižovat. Osmocote 4. generace nyní nabízí pro 
tento případ lepší řešení. Jiným příkladem je hrnkování rostlin ve školkách v průbě-
hu podzimu a zimy. Požadavky na obalované hnojivo jsou v tomto období vysoké. 
Uvolňování živin by mělo být v zimě co nejnižší, ale na jaře musí naopak distribuce 
živin začít velmi rychle v souladu s potřebami rostliny. Odpovědí pro tuto nároč-
nou situaci je hnojivo Osmocote Exact Protect.

Princip odloženého startu

1M 2M 3M 4M

Osmocote Exact  BEZ DCT Osmocote Exact  SE 100% DCT

ODLOŽENÝ 
START

1M 2M 3M 4M
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Protect

  

V nabídce jsou tyto 
doby působení:

Výživa pro rostliny hrnkované 
v podzimním a zimním období
Osmocote Exact Protect je hnojivo určené pro aplikaci na rostliny hrnkované v pod-
zimním a zimním období. Lze je používat od poloviny října do poloviny ledna. Osmo-
cote Exact Protect obsahuje pouze granule s dvojitým obalem a díky tomu má celý 
produkt „odložený start“. V průběhu zimy se proto neuvolňují prakticky žádné živiny.

Pádným argumentem pro použití hnojiva 
Osmocote Exact Protect je skutečnost, že 
je lze aplikovat v plné dávce. Všechny živiny 
jsou uloženy do té doby, než je rostlina 
schopna je přijmout. S hnojivem Protect už 
není v jarním období nutné další povrchové 
přihnojení. Aplikace hnojiva Osmocote Exact 
Protect vede k úsporám výrobních nákladů 

a co je velmi důležité: výsledkem je rostlina 
špičkové kvality!

Hnojivo je určeno pro mísení s pěstebním 
substrátem. V případě silného růstu rostlin 
a v závislosti na vegetačních podmínkách 
může být v průběhu léta nezbytné přihnojení.

Výhody produktu Osmocote Exact Protect

1 Optimální dodávka živin díky předem definovanému programu uvolňování 

2 Speciálně pro rostliny hrnkované ve školkách v podzimním a zimním období

3 Účinné využití živin – uvolňují se, až když je rostlina schopna je přijímat

4 Jisté a spolehlivé díky ověřené technologii Osmocote Exact

5 Už není potřeba na jaře přihnojovat, šetříte čas i peníze

6 Vyšší kvalita rostlin, vyšší výnosy, lepší „návratnost investic“
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Osmocote Exact se zvýšeným  
obsahem draslíku
Osmocote Exact se zvýšeným obsahem draslíku je ideální pro rostliny, u nichž je poža-
davkem kompaktní růst nebo pro případy, kdy má závlahová voda vysoký obsah dusíku.

Výhody produktu Osmocote Exact High K

1 Dokonalé větvení a zdravý kořenový systém

2 Kompaktní růst, ideální produkt pro balkónové a záhonové rostliny a trvalky

3 Skvělý lesk a barva listů díky působení celého komplexu stopových prvků

4 „Efekt oživení“ pomocí DCT technologie, hnojivo působí ještě u koncového zákazníka

High K

Některé rostliny s delší dobou růstu mají 
vyšší nároky na draslík. Jsou to například 
trvalky, bobuloviny, rody Cyclamen, Primula, 
Viola a raně kvetoucí rostliny. 

Osmocote Exact High K je rovněž tou správ-
nou volbou, pokud voda obsahuje vysoké 
koncentrace hydrogenuhličitanů, které je 
třeba neutralizovat kyselinou dusičnou (čímž 
dochází k přísunu velkého množství dusíku). 

S použitím inovativní technologie DCT vykazuje 
nová řada High K vyšší účinnost a maximální vý-
konnost. DCT technologie optimalizuje načaso-
vání uvolňování živin, čímž umožňuje uvolnění 
živin naprogramovat, a tak dokonale uzpůsobit 
potřebám rostliny: méně živin se uvolňuje na 
počátku pěstebního cyklu a více během období 
růstu, když je rostliny potřebují. Přídavek této 
technologie zajistí rostlinám maximální bezpečí 
i v náročných kultivačních podmínkách.

  

V nabídce tyto  
doby působení:

Rostliny vyživované novým produktem Osmocote Exact 
High K DCT jsou při měření hmotnosti v čerstvém stavu 
těžší. Vyšší hmotnost znamená lepší větvení a kvetení.

Osmocote Exact High K DCT, 8–9M 
Osmocote Exact High K, 11-11-18, 8–9M
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Nový Osmocote Exact High K s technologií DCT 



3. generace hnojiv s uvolňováním živin 
dle předem definovaného vzorce

Koncept hnojiva Osmocote Exact je jedinečný. Díky speciálně vyvinuté techno-
logii obalování je obal granulí hnojiva Osmocote Exact maximálně rovnoměrný 
a zajišťuje tak stále stejný průběh uvolňování živin po celou dobu kultivace. I při ex-
trémmních teplotních výkyvech se živiny z hnojiva Osmocote Exact uvolňují v opti-
mální míře. I v případě vysoce technického okrasného zahradnictví ve sklenících či 
pařeništích, nabízí Osmocote Exact z pohledu kvality rostlin přesvědčivé výhody.

Osmocote Exact

Kdykoliv si Osmocote Exact zakoupíte, ať už to bude letos či příští rok, vždy dosta-
nete stejný produkt se stejným složením. Nemusíte mít obavy, že se živiny z jedné 
výrobní šarže budou uvolňovat rychleji nebo pomaleji než z druhé. Díky speciálnímu 
výrobnímu procesu a přísným kontrolám jakosti je kvalita pěstovaných rostlin zaru-
čena. Pokud po jedné pěstební sezóně změníte dávkování, máte jistotu, že změna 
dávkování je tím jediným faktorem, který bude následující rok ovlivňovat výsledek.

Předem definované 
uvolňování živin

S hnojivem Osmocote Exact víte od 
první chvíle, kdy ho použijete, jak 
se budou živiny po dobu působení 
uvolňovat. Řízené uvolňování živin 
se děje podle předem daného 
programu. Uvolňování živin neovliv-
ňuje koncentrace solí, pH, činnost 
mikrobů, kvalita vody ani déšť. 

Důležitá je pouze teplota, a proto 
je použití hnojiv Osmocote velmi 
spolehlivé.

Jakmile se veškeré živiny uvolní, 
začne se membrána rozkládat. 
Doba rozkladu je závislá na složení 
půdy nebo substrátu a na činnosti 
mikrobů.

0 dní 50 dní  100 dní  150 dní

EC
 m
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Vlevo znázorněné garantované křiv-
ky uvolňování živin jsou vždy stejné, 
dávkování lze bez problémů ope-
rativně upravovat. Všechny výrobní 
šarže mají stejný vzorec uvolňování 
živin. Graf ukazuje celkové hodnoty 
EC u různých výrobních šarží hnojiva 
Osmocote Exact.

Spolehlivost při dodávce živin

Osmocote Exact vyniká stálou kvalitou i vlastnostmi. Šarži od šarže, rok od roku.

✓  Ne vždy se stopové prvky dostanou tam, kde jsou potřeba. Hnojivo 
Osmocote Exact zajišťuje spolehlivou dodávku všech živin. 

✓  Obal granulí hnojiva Osmocote Exact je odolný vůči všem druhům fungicidů 
nebo smáčedel.

✓  Osmocote Exact poskytuje vašim rostlinám mikroživiny, i když se hodnota pH 
v průběhu kultivace prudce zvedne.

✓  Každá doba působení má svoje vlastní barevné označení, které spočívá v 4% 
obsahu barevných granulí. I když produkt zamícháte do substrátu, vždy 
s jistotou víte, jaké hnojivo jste použili.

✓  Důmyslná obalovací technologie a použití nejkvalitnějších surovin zajišťuje 
jednotnou granulaci a malé počáteční množství uvolněných živin

Účinek železa v jednotlivých šaržích

1. šarže 2. šarže 3. šarže 4. šarže 5. šarže
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Osmocote Exact Konkurenční produkt

Graf vlevo ukazuje výsledky experimen-
tu provedeného ve výzkumném ústavu 
LVG v německém Bad Zwischenahn. 
Oproti srovnávanému produktu dosáhl 
Osmocote Exact výrazně vyššího podílu 
rostlin bez známek nedostatku živin.
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Standard

 

 

Výhody Osmocote Exact Standard 

Standard
1

Nejspolehlivější a nejjistější hnojivo s řízeným 
uvolňováním: pro dosažení optimálních 
výsledků má každá výrobní šarže shodnou 
kvalitu i dobu působení

2 Obsahuje celý komplex stopových prvků

3  Vysoce komfortní složení, použitelné téměř pro 
všechny druhy okrasných rostlin

Osmocote Exact Standard poskytuje rostlinám 
živiny i stopové prvky rovnoměrně v průběhu celého 
pěstebního období.

Nízké počáteční množství uvolněných živin typické pro 
Osmocote Exact umožňuje vyšší dávkování bez rizika 
nadbytečného zasolení i u rostlin citlivých na sůl či při vyšších 
teplotách ve sklenících a foliovnících. 

Uvolňování živin z hnojiva Osmocote Exact se děje přesně 
podle rychlosti růstu rostlin. Díky tomu je tento unikátní pří-
pravek nejen účinný, ale také vysoce spolehlivý. Díky jedineč-
né obalovací technologii a přísné kontrole kvality obsahuje 
každá výrobní šarže přípravku Osmocote Exact granule stejné 
kvality, se stejným obsahem živin a stejnou dobou působení.

Hnojivo Osmocote Exact Standard je zejména vhodné k pou-
žití pro venkovní školky, na trvalky a okrasné rostliny.

Když se Osmocote  
obtížně aplikuje
Hnojivové tablety Osmocote Exact Tablet vám 
jednoduchým způsobem nabízejí možnost velmi 
přesného dávkování. Díky kónickému tvaru lze tabletu 
snadno zasunout do pěstebního média. Nabízené 
tablety mají hmotnost 7,5 g. Doba působení je 
5–6 měsíců. Stejně jako v případě hnojiva Osmocote 
Exact, lze dobu působení rozpoznat podle barevných 
granulí obsažených v tabletách.

Je důležité vědět, že Osmocote Exact Tablets se vyrábějí 
pomocí vodou rozpustného lepidla. Po aplikaci se tablety 
rozpadají na jednotlivé granule. Tento k životnímu prostředí 
šetrný systém zabraňuje kořenům rostliny, aby vytlačily 
tabletu ven z květináče.

Tablety Osmocote Exact Tablets se často používají u rostlin 
v kontejnerech a závěsných košících těsně před expedicí, aby 
se o výživu nemusel starat zákazník.

Výhody Osmocote Exact Tablet

1 Jednoduché a přesné dávkování, vysoká 
účinnost živin díky přesné aplikaci

2 Nízká úroveň zasolení

3 Lepší kvalita rostlin díky vysoké koncentraci 
stopových prvků

4 Stejné množství hnojiva do každé nádoby

 

Spolehlivá 
a stálá kvalita
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Pokud chcete mít nad uvolňováním živin 
větší kontrolu, společnost ICL SF doporučuje 
použít hnojivo Osmocote Exact. Obzvlášť to 
platí pro případy, kdy se aplikují plné dávky, 
jedná se o citlivé rostliny, podmínky jsou 

ztížené či se hnojivo aplikuje přímo do sázecí 
jamky. Přípravek Osmocote Exact se také 
doporučuje, pokud je důležitá vysoká koncen-
trace stopových prvků.

Výhody produktu Osmocote Pro

1 Nejlepší obalované hnojivo 2. generace

2 Osvědčená technologie Osmocote

3 Vysoký obsah NPK

4 Úplný komplex stopových prvků

Nejlepší obalované hnojivo  
2. generace
Osmocote Pro je hnojivo s řízeným uvolňováním živin 2. generace s vysokým 
obsahem NPK. Obsahuje všechny nezbytné stopové prvky a má pevně stanovenou 
dobu působení.  

Tip pro vás!

Osmocote Pro lze použít jako základní hnojivo v kombinaci s vodorozpustnou výživou.

 

 

V nabídce tyto  
doby působení:

Osmocote Pro
2. generace hnojiv s řízeným uvolňováním živin

Od prvních obalovaných hnojiv Osmocote se liší přídavkem stopových prvků. Ty se v první fázi přidávaly do obalu granulí, později 
se obsah stopových prvků zvýšil a umístily se přímo dovnitř granule.  Představitelem 2. generace je hnojivo Osmocote Pro. Doba 
působení i složení jsou u něj zaručeny. Uvolňování živin v průběhu doby působení se může do jisté (předem definované) míry 
lišit, avšak doba působení i složení jsou zaručeny. Hnojivo Osmocote Pro obsahuje NPK a celý komplex stopových prvků. V naší 
nabídce naleznete čtyři různě dlouhé doby působení. Hnojivo lze použít v plných dávkách nebo jako základní hnojení při aplikaci 
vodorozpustných hnojiv.
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Osmocote pro letničky  
a balkónové květiny
Hnojivo Osmocote Bloom je 100% obalované, jemně granulované hnojivo s vyšším 
obsahem draslíku. Tento produkt byl speciálně vyvinut k produkci letniček 
a balkónových květin v sadbovačích a malých kontejnerech s dobou kultivace 
maximálně 3 měsíce. Osmocote Bloom zajistí vysoce kvalitní rostliny od počátku 
kultivace až do doby prodeje a zároveň ušetří peníze. 

Díky rovnoměrnému uvolňování živin 
a jejich vysoké účinnosti je použití hnojiva 
Osmocote Bloom velmi šetrné k životnímu 
prostředí. Poměr NPK 2:1:3 je ideální pro 
zajištění kompaktního růstu rostlin. Kvalitní 
komplex stopových prvků přispívá k lepšímu 
vybarvení rostlin.  Menší velikost granulí 
umožňuje hnojivo Osmocote Bloom snadno 
a rovnoměrně zapracovat do pěstebního 
substrátu. Doporučuje se aplikace pouze 
mísením se substrátem před přesazením. 

Živiny se sice začnou z granulí uvolňovat 
ihned po zapravení do substrátu, nicméně 
hodnoty EC (vodivosti) půdy zůstávají v první 
fázi vývoje rostlin nízké. Obsah živin se 
uvolňuje postupně v průběhu 2 až 3 měsíců 
v závislosti na teplotě půdy. Osmocote 
Bloom poskytuje dostatečné množství živin 
po celé pěstební období a dokonce nějaké 
živiny uchová i na první týdny u zákazníka. 
Osmocote Bloom kompletně splňuje 
požadavky záhonových rostlin na výživu. 

Výhody produktu Osmocote Bloom

1 Speciálně vyvinutý pro záhonové rostliny

2 Výsledkem jsou kompaktní a zdravé rostliny jednotného vzhledu

3 Šetrný k životnímu prostředí: díky minimálnímu vyplavování dusičnanů  
a fosfátů nekontaminuje Osmocote Bloom půdu a povrchové vody

4 Ušetříte náklady na lidskou práci, protože postačí pouze jediná aplikace

5 Díky malé velikosti granulí jej lze snadno a rovnoměrně mísit se substrátem,  
a to i v případě velmi malých kontejnerů

6 Nízká EC (vodivost), lepší zakořenění

7 Dlouhodobý účinek prodlužuje životnost rostliny při skladování a přispívá 
ke spokojenosti zákazníka

Tip pro vás!

Hnojivo Osmocote Bloom 
je primárně určeno pro 
mísení s pěstebním 
substrátem. Při aplikaci 
do jamky nebo u rostlin 
s delší dobou aplikace 
doporučujeme použít 
Osmocote Exact High K.
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Výhody produktu Osmocote Start

1 Bezpečné použití, nízká koncentrace solí

2  Silné kořeny a optimální barva rostlin

3 100% granulí je obaleno

4 Velmi účinný díky silně omezenému vyplavování

5  Snadno se aplikuje, nepráší!

Hnojivo Osmocote Start se dobře hodí na 
rostliny, které jsou zvláště citlivé na zaso-
lení a pro řízky, které obtížněji zakořeňují. 
Osmocote Start lze mísit se substrátem 
nebo aplikovat přímo k rostlinám. Vysoký 

obsah draslíku v hnojivu zajistí kompaktní 
a rovnoměrný růst. Osmocote Start lze 
mísit se substrátem nebo aplikovat přímo 
k rostlinám, pokud ovšem zajistíte, že žádné 
granule neulpí na listech.

Osmocote na krátkou trať
Hnojivo Osmocote Start je určeno speciálně k účinné výživě rostlin s krátkým 
kultivačním cyklem nebo pro dodatečnou výživu rostlin po dobu 6 týdnů. 

Tip pro vás!

Díky velmi nízkým kon-
centracím vyplavovaných 
živin je hnojivo Osmocote 
Start až dvakrát tak účinné 
oproti konvenčním neo-
balovaným hnojivům pro 
startovací fázi. 
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Osmocote® Start

Vysoké hodnoty EC substrátu mohou zpomalit vývoj mladých rostlinek, 
které jsou na počátku kultivace vysoce citlivé na obsah solí. Osmocote 
Start má složení 11-11-17+2MgO a obsahuje úplný komplex stopových 
prvků. Speciální obal, který se liší od obalů použitých u jiných typů 
hnojiv Osmocote, chrání živiny před vyplavováním. Díky tomu lze 
rostlinám současně zajistit substrát s dostatečným obsahem živin 
a velmi nízkou hodnotou EC (vodivosti), což jsou optimální podmín-
ky pro zakořenění a zdravý vývoj vašich rostlin.

Nový inovativní systém

Nároky na živiny

běžné startovací  
hnojivo%
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Standardní  
startovací hnojivo

Nízká dávka  
Osmocote Start

Vysoká dávka  
Osmocote Start
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Originální řešení výživy  
v kontejnerových školkách
Hnojivo Osmocote Topdress FT určené k aplikaci na povrch substrátu v kontejnero-
vých školkách zajistí rostlinám v jediné dávce komplexní výživu na dobu 4–5 měsíců 
a zároveň aktivně předchází případným ztrátám hnojiva při převržení kontejnerů 
nebo při zálivce.

Hnojivo Osmocote Topdress FT bylo speciál-
ně vyvinuté pro hnojení na povrch substrátu 
v kontejnerech ve školkách. Po aplikaci 
začíná rychle účinkovat a živiny  poskytuje 
rovnoměrně po dobu 4–5 měsíců. Většinou 
tak odpadá nutnost druhého přihnojení. 
Díky velkému podílu obalovaných granulí je 
Osmocote Topdress FT dobře tolerován i při 
vyšších dávkách. Produkt lze aplikovat na 
povrch substrátu s cílem dosáhnout rychlé-
ho zazelenání nebo rychle odstranit příznaky 
nedostatku živin.

Hnojivo Osmocote Topdress FT obsahuje 
NPK, hořčík a všechny důležité stopové 
prvky. Přídavek lepidla zajišťuje dobrou 
přilnavost k povrchu substrátu. Ke ztrátám 
hnojiva nedochází ani při silném dešti nebo 
převržení kontejneru. 

Hnojení na povrch substrátu lze provádět 
v případech, kdy se aplikuje závlaha shora 
nebo kapková závlaha. Používá-li se kapko-
vá závlaha, měl by se produkt umístit přímo 
pod kapač(e).

Tip pro vás!

Hnojivo Osmocote 
Topdress FT se hodí i pro 
rychlou nápravu příznaků 
nedostatku živin – po 
aplikaci jsou rostliny opět 
zdravé a dobře prospívají.

Výhody produktu Osmocote Topdress FT

1 Osmocote Topdress FT obsahuje rychle i pomalu se uvolňující dusík a fosfor

2   Jemná granulace umožňuje stejnoměrnou distribuci na kontejnery

3 Osmocote Topdress FT ulpívá na povrchu substrátu – nedochází ke ztrátě 
granulí při převržení kontejneru a při zálivce

4 Osmocote Topdress FT je bezprašný

5 Osmocote Topdress FT obsahuje přídavek stopových prvků  
pro efekt ozelenění

Převratná Fusion Technology (FT) 

Jednoduchá řešení bývají často ta nejlepší. Protože je známo, že kontejne-
ry se ve školkách často působením větru převrhnou a ke ztrátám hnojiva 
dochází i při zálivce, obsahuje Osmocote Topdress FT složku, která zajiš-
ťuje ulpívání produktu na povrchu substrátu. Granule tohoto hnojiva jsou 
ošetřeny speciálním polymerem, který se aktivuje při styku s vodou. Po 
aplikaci produktu a zalití rostliny začíná tato látka působit a vytvářet síťo-
vitou strukturu, která pojí jednotlivé granule k sobě i k povrchu substrátu. 
Opětovná zálivka trvanlivost této struktury ještě prodlužuje. Pokud dojde 
působením větru k převržení kontejnerů, hnojivo, které je navázáno na 
substrát v kontejneru, zůstává na svém místě. Minimalizuje se tak nutnost 
opětovného přihnojení a snižují se náklady. Po letech výzkumu, testování 
a používání v Evropě i ve Spojených státech se Osmocote Topdress FT uká-
zal jako účinný prostředek, který efektivně pomáhá pěstitelům ve školkách 
využít v maximální míře svých investic do výživy rostlin.
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Výhody produktu Osmocote PrePlant

1 Pouze 1 aplikace, výživa na 2 pěstební sezóny

2 O více než 50% menší dávka dusíku a o 40% lepší růst

3 Zdravější růst, méně stresu pro rostliny

4  Úspory pracovní síly a nákladů

5 Snižuje utužení půdy polní mechanizací, je potřeba pouze jeden průjezd

Pouze jediná aplikace hnojiva Osmocote 
PrePlant dokáže vaše rostliny zásobovat 
živinami po celé dvě sezóny. Tato vysoce 
účinná výživa pomáhá šetřit pracovní sílu 
a zlepšuje kvalitu rostlin.

Technologicky vyspělý obal hnojiva Osmo-
cote PrePlant zajišťuje vysoce účinný příjem 
živin. Živiny se uvolňují postupně: rychleji ve 
fázích růstu a pomaleji v chladnějších a suš-
ších podmínkách. Díky technologii řízeného 
uvolňování živin se minimalizuje vymývání 
živin.

Aplikace do sázecí jamky 
pro polní okrasné školky
Osmocote PrePlant je určen pro bezpečnou aplikaci přímo do sázecí jamky. Je to 
ideální produkt pro  použití GPS aplikací při výsadbách v polních okrasných školkách.

Kořeny  
vždy v bezpečí

Zdravý kořenový systém u Photinia x 
fraseri "Red Robin" po aplikaci hnojiva 
Osmocote PrePlant do sázecí jamky. 
Výsledkem účinného příjmu živin je 
lepší kvalita rostlin.



1 Všechny nezbytné stopové prvky v jediné aplikaci - snadné a efektivní!

2 Podporuje tvorbu kořenů a poskytuje ideální základ pro zdravý růst rostlin

3 Perfektní počáteční účinek. Dlouhotrvající dodávka stopových prvků až po dobu 
16 měsíců. Sytější zbarvení rostlin díky vyššímu obsahu železa a hořčíku

Výhody produktu Micromax Premium
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Stopové prvky jsou nezbytné pro optimální 
růst. Nedostatek stopových prvků se může 
na rostlině projevit mnoha způsoby. Je to 
problém, který se často podceňuje. Pro růst 
je dostatečné množství hořčíku, mědi, zinku, 

H2Gro se dodává v baleních od 10l kanystrů 
po 1000l plastové nádrže. Produkt je určen 
k aplikaci na čerstvě vyrobené pěstební mé-
dium a na rostliny již umístěné v kontejne-
rech. Zejména druhá možnost je atraktivní 
pro pěstitele, kteří se potýkají s problémém 
vyschlých kontejnerů, které nepřijímají více 

železa, manganu, bóru a molybdenu stejně 
důležité jako výživa s obsahem dusíku, 
fosforu a draslíku (NPK). Nedostatek kte-
réhokoliv stopového prvku ovlivní rychlost 
dospívání rostlin (rychlost růstu).

vody. Aplikace H2Gro účinně brání vysy-
chání a převrhávání kontejnerů a tím při 
pěstování snižuje ztráty. Nové smáčedlo 
H2Gro pomáhá zvyšovat kvalitu rostlin a, 
co je důležitější, usnadňuje a zrychluje vaši 
práci a přináší lepší výsledky! Ve školkách 
lze H2Gro aplikovat pomocí Dosatronu nebo 
jiného dávkovacího zařízení.

Nezbytné stopové prvky  
k zapracování do pěstebního média
Micromax Premium poskytne vašim rostlinám veškeré nezbytné stopové prvky 
a účinkuje celou sezónu, až po dobu 16 měsíců. Optimální dostupnost stopových 
prvků je zaručena i při vyšších hodnotách pH (> 6,5).

Smáčedlo pro pěstební média

H2Gro je jedinečné smáčedlo speciálně vyvinuté a vyráběné společností ICL Special-
ty Fertilizers pro použití s pěstebními médii pro pěstování okrasných rostlin. H2Gro 
zlepšuje příjem vody a její distribuci v substrátu.

1 Působí dlouhodobě, smáčí opakovaně. Méně vysušených (hydrofóbních) míst.

2 Účinek 3-v-1: účinná látka smáčí substrát a proniká hlouběji, kde opětovně 
funguje jako smáčedlo. Má pozitivní účinek na hospodaření s vodou

3 Efektivní, účinné a spolehlivé. Zabraňuje zátěži rostlin a zlepšuje příjem živin

4 Rostliny zůstávají v lepším zdravotním stavu i po prodeji

Výhody produktu H2Gro



Vodorozpustná  
hnojiva Universol

Pro zajištění maximálního příjmu živin rostlinami se k výrobě těchto hnojiv používají 
pouze ty nejlépe rozpustné suroviny. Produkty řady Universol lze používat samo-
statně nebo je lze vzájemně mísit. Můžete si tak snadno vytvořit vlastní formulaci 
přesně pro potřeby konkrétní kultivace.  Produkty Universol jsou známe svojí spo-
lehlivostí a dobrým poměrem cena/výkon. 

Východiskem pro výběr nejvhodnějšího vodorozpustného hnojiva pro vaše 
konkrétní podmínky by měl být rozbor vody. Jeho důležitost se velmi často 
podceňuje.  Neváhejte proto kontaktovat našeho regionálního poradce ICL, který 
vám rád pomůže a sestaví doporučení na míru přímo pro vaše rostliny.

1 Barevně odlišené balení i produkt usnadňují použití. Produkty 
obsahují granulované barvivo, které minimalizuje chyby při míchání.

4 Skvělá vodorozpustnost zvyšuje hygienu závlahového systému 
a snižuje potřebu výplachu.

5 Zvolte si produkt, který se nejlépe hodí pro vaši pěstební situaci.

2 Úplný komplex stopových prvků včetně vyššího obsahu snadno 
absorbovatelného železa pro lepší zbarvení listů. 

3 Obsahuje Bright Solution System pro lepší rozpustnost živin,  
lepší účinek a efektivnější využití hnojiv.

Výhody produktů Universol
Hnojiva Universol a Osmocote 
Exact představují  ideální 
partnery pro výživu rostlin 
v pěstebních substrátech. 
Hnojivo s řízeným uvolňováním 
živin Osmocote Exact spolehlivě 
zajistí stálou dodávku živin 
a vodorozpustná výživa Universol 
umožní pružně reagovat na 
konkrétní potřeby pěstované 
kultury. 
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Vodorozpustná hnojiva Universol patří už řadu let k nejrozšířenějším 
vícesložkovým hnojivům, která se používají při pěstování okrasných 
hrnkových rostlin. Důvod je jasný: řada hnojiv Universol byla speciálně 
vyvinuta, aby dokázala poskytovat rostlinám stálou dodávku dobře 
vyvážené výživy v průběhu každé růstové fáze. 



Universol Basis

4-19-35+4,1MgO
NPK 1:5:9

Hnojivo Universol Basis s vysokým 
obsahem draslíku a stopových 
prvků je speciálně určeno pro 
doplnění živin v systémech 
využívajících A/B nádrží.

Universol Violet

10-10-30+3,3MgO 
NPK 2:2:6

Universol Violet s vysokým obsahem 
draslíku zajistí silný kompaktní 
růst, sytou barvu listů a správný 
a rovnoměrný vývoj květů. 

Universol Yellow

12-30-12+2,2MgO
NPK 1:3:1

Dodává velké množství fosforu. 
Nejčastěji se používá na začátku 
pěstebního cyklu hned po 
přesazení k podpoře tvorby 
kořenů u mladých rostlin.

Universol Blue

18-11-18+2,5MgO
NPK 3:2:3

Universol Blue má vyvážené 
složení určené k aplikaci po hnojivu 
Universol Yellow. Rovnoměrná 
dávka živin spolehlivě podpoří 
vegetativní růst a rozvoj rostlin.

Universol Orange 

16-05-25+3,4MgO 
NPK 3:1:5

Universol Orange má vyšší obsah 
draslíku a je určený ke zpomalení 
růstu rostlin. Proto je zejména 
vhodný pro kvetoucí hrnkové 
a záhonové rostliny.

Universol Green

23-06-10+2,7MgO
NPK 4:1:2

Universol Green se používá tehdy, 
je-li hlavním cílem růst – poměr N:K 
je 4:1 ve prospěch dusíku. 

Universol Special 104

9-0-39+3.5MgO+TE
NPK 1:0:4

Universol Special 104 je určen pro 
pěstební situace, kdy se využívá nízký 
obsah P k zajištění kompaktního 
růstu rostlin. Je určen pro aplikaci 
pomocí systému A/B nádrží.

Bright Solution System  
zajistí viditelné výsledky 

Tento systém spočívá v pečlivé selekci přísad, 
které zaručují nejvyšší kvalitu a zároveň přinášejí 
zřetelné výsledky v podobě lepšího příjmu živin 
rostlinami a čistého zavlažovacího systému. Díky 
přísadám zajišťujícím vyvážené pH nedochází 
k ucpávání a tvorbě usazenin a rostliny využijí 
rozptýlené živiny mnohem účinněji.
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Pro tvrdou vodu Pro měkkou vodu

Tvrdá voda obsahuje velké množství vápníku (Ca), hořčí-
ku (Mg) a hydrogenuhličitanů (HCO3). V závislosti na 
hloubce a umístění studny je pramenitá voda většinou 
tvrdá. Tvrdá voda může při pěstování způsobovat řadu 
problémů. Mezi ty nejběžnější patří:

✘  špatná rozpustnost hnojiv
✘   vysoké EC vody, méně prostoru pro užitečné živiny
✘   zvyšování pH a EC v substrátu
✘   snížená dostupnost živin v kořenové zóně
✘   tvorba sraženin a ucpávání závlahového systému

Měkká voda, což je obvykle dešťovka, je vlastně velmi 
dobrá voda. Obsahuje velmi málo nutričních prvků, 
které by komplikovaly příjem živin. Nicméně vždy hrozí, 
že se při pěstování vyskytnou problémy jako například:

✘   nedostatek vápníku nebo hořčíku způsobený nedosta-
tečnou dodávkou těchto prvků

✘  malá pufrovací schopnost vody, která má za následek 
prudké kolísání pH

Universol Hard Water

Díky okyselujícímu účinku odstraňuje 
z vody část hydrogenuhličitanů 
a stabilizuje pH v pěstebním médiu. 
Obsahuje komplex stopových prvků 
s vyšším obsahem železa. Perfektní 
rozpustnost ve vodě zvyšuje čistotu 
závlahového systému.

Universol Soft Water

Přídavek vápníku a hořčíku utužuje 
rostliny a zvyšuje jejich celkovou 
odolnost. Zlepšuje absorpci živin, 
čímž umožňuje efektivnější využití 
hnojiv. Komplex stopových prvků a 
přídavek železa podporuje zbarvení 
listů.

Kvalita vody je klíčová
Aby mohlo hnojivo maximálně působit a přinášet opti-
mální výsledky, musí fungovat v naprosté harmonii se 
závlahovou vodou. Kvalita vody bývá zásadní příčinou 
mnoha růstových problémů. Proto je nutné pravidelně 
provádět rozbor vody a dle něj volit hnojivo odpovídající 
dané pěstební situaci. Soli rozpuštěné v závlahové vodě 
mají vliv na hodnoty EC a pH substrátu, což zásadně 
ovlivňuje růst a vývoj rostlin.

Obsah hydrogenuhličitanů v měkké a tvrdé vodě

mmol/l HCO3 mg/l

Měkká voda 0,0–1,0 0–60

Normální voda 1,0–2,5 61–153

Tvrdá voda > 2,5 > 153
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Výhody produktů Peters 

1 Nejrychlejší reakce rostlin po aplikaci

2 Vysoká čistota, plně vodorozpustné

3 Obsahuje jedinečnou technologii M-77 k zajištění maximálního příjmu živin

4 Nejlepší řešení pro vaše rostliny

Hnojiva Peters: vodorozpustná  
výživa nejvyšší úrovně

Optimální příjem živin
Hnojiva Peters vynikají množstvím ab-
sorbovatelných živin, které jsou schopné 
rostlinám dodat. Peters obsahují speciální 
přísady, které pomáhají rostlinám přijímat 
stopové prvky kořeny. M-77 „odemyká“ ko-
řeny k optimálnímu příjmu živin. Maximální 
příjem živin je podstatou filozofie Peters: 
nezáleží pouze na dostupnosti živin, stejně 
důležitá je i schopnost rostlin je přijmout.

Hnojiva Peters pro každou situaci
Sortiment Peters obsahuje formulace 
navržené speciálně pro určitou růstovou 
fázi či pěstební situaci. Existují formulace 

pro měkkou vodu (s přídavkem vápníku 
a hořčíku) i pro tvrdou vodu (se schopností 
redukce hydrogenuhličitanů). Složení hnojiv 
Peters vám zajistí, že budete mít pro svoje 
specifické pěstební podmínky vždy produkt 
se správným složením. Předejdete tak pro-
blémům s nedostatky či přebytky a zajistíte 
si vždy čistý závlahový systém.

Sortiment Peters je dnes absolutní špič-
kou mezi vodorozpustnými hnojivy. Vyniká 
vyjímečnou rozpustností, optimální kom-
binací stopových prvků, bezkonkurenční 
dostupností živin, účinkem technologie M-77 
a nabídkou formulací k řešení všech pěstitel-
ských situací. 

Produkty Peters patří k nejlepším vodorozpustným hnojivům na světě. Mezi jejich 
přednosti patří dobře vyvážený poměr NPK, stopových prvků a speciálních aditiv, 
která zajišťují optimální výsledky i v těch nejobtížnějších podmínkách. Peters je 
jediné hnojivo, které obsahuje technologii M-77 vyvinutou k optimalizaci dostupnosti  
a příjmu živin.
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Dávkování hnojiv Osmocote

Množství hnojiva na nádobu = 12 g

3 litry substrátu
3 x 4 g/l = 12 g

2 litry substrátu
2 x 6 g/l = 12 g

Oproti původním 4 g/l musí být dávko-
vání zvýšeno na 6 g/l.
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Uvolňování 
živin

Doba 
působení

Nízká dávka
(g/l)

Běžná dávka
(g/l)

Vysoká dávka
(g/l)

Doporučené dávkování pro 

balkónové rostliny

1,5–2 * 2–3 3–4 

2–3 3–4 4–5 

3–4 4–5 5–6 

2–3 3–4 4–6 

Doporučené dávkování pro 

kontejnerované rostliny ve 

školkách

1,5–2 2–3 3–3,5 

2–2,5 2,5–3 3–4 

2–3 3–4 4–5 

3–4 4–5 5–6 

zvýšená potřeba živin později 
během vegetační doby 2–3 3–4 4–5 

zvýšená potřeba živin později 
během vegetační doby 3–4 4–5 5–6 

nízká potřeba živin v prvních 
měsících (citlivost na zasolení) 2,5–3,5 3,5–4,5 4,5–5,5

zvýšená potřeba živin později 
během vegetační doby 3,5–5 5–6 6–7 

nízká potřeba živin v prvních 
měsících (citlivost na zasolení) 3–4 4–5 5–6 

citlivé na zasolení nebo bez 
kořenového balu hrnkované 
na jaře/v létě

1,5–2 2–3 3–5 

rostliny v kontejnerech ve 
školkách hrnkované v zimě 3–4 4–5 5–6 

Doporučené dávkování 

pro trvalky

1–1,5 1,5–2 

1,5–2 2–3 

2–3 3–5 

Doporučení společnosti ICL Spe-
cialty Fertilizers počítají se sub-
stráty bez počátečního hnojiva

Uvedené dávky by měly být 
přítomny v celé nádobě; pro do-
sažení správného dávkování by se 
mělo kompenzovat zředění, když 
jsou například rostliny z 2litrových 
nádob přesazeny do 4litrových

V případě plného dávkování do-
poručuje společnost ICL Specialty 
Fertilizers přípravek Osmocote 
Exact.

Pro konkrétní doporučení 
kontaktujte svého regionálního 
obchodního zástupce společ-
nosti ICL Specialty Fertilizers, 
který vám bude schopen poradit 
s ohledem na vaše rostliny a kon-
krétní pěstební podmínky.

1

2

3

4

Pokyny pro určení  
správné dávky

Příklad:

*g/l = gramy hnojiva Osmocote na litr přesazovaného objemu.
Dávkování počítá se substrátem s maximálně 0,5 kg startovacího hnojiva /m3 a aplikací na 
nekrytých plochách. V případě krytých ploch je třeba dávkování upravit. V případě, že produkty 
obsahují DCT (technologie dvojitého obalu), granule mají (částečně) odložený start a hodnota 
EC (vodivosti) substrátu bude v prvních měsících po přesazení nižší. Konzultujte podrobné 
doporučení hnojiva pro Váš konkrétní případ se svým regionálním dodavatelem hnojiv ICL SF!



Dávkování hnojiv Universol

Tabulka mísení

barevná řada 
HW SW

dusičnan vápenatý ✘ ✘ ✔

dusičnan draselný ✔ ✔ ✔

dusičnan hořečnatý ✔ ✔ ✔

síran hořečnatý ✔ ✔ ✘

kyselina fosforečná ✔ ✔ ✔

kyselina dusičná ✔ ✔ ✔

Universol Soft Water ✘ ✘ ✔

Universol Hard Water ✘ ✔ ✘

Universol (barevná řada) ✔ ✘ ✘

jiná NPK hnojiva ✘ ✘ ✘

Universol poskytuje pěstitelům maximální flexibilitu výživy. Jednotlivé formula-
ce lze kombinovat jak mezi sebou, tak s dalšími hnojivy.
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Rostliny s vysokými 
nároky na živiny

Rostliny s běžnými 
nároky na živiny

Rostliny citlivé 
na zasolení

Záhonové a balkónové rostliny

100 % 1–2 g/l 1–1,5 g/l 0,5–1 g/l

50 %  
50 % 0,5–1 g/l 0,5–0,75 g/l dle rostliny  

a situace

Kontejnerové školky

100 % 20 g/m2 týdně 15 g/m2 týdně 10 g/m2 týdně

50 %  
50 % 10 g/m2 týdně 7,5 g/m2 týdně 5 g/m2 týdně

Pro dosažení nejlepších výsledků 
se doporučuje základní dávka 
hnojiva Osmocote pokrývající 
max 75% potřeb rostlin. 

Další potřebné živiny se přidávají 
v průběhu sezóny některou 
z formulací vodorozpustného 
hnojiva Universol, vhodnou pro 
konkrétní fázi. Žlutý Universol 
podporuje vývoj kořenů, zelený 
a modrý mají pozitivní vliv na 
růst, fialový a oranžový jsou 
určeny ke zpomalení růstu 
a tvorbě kompaktních rostlin.
A hnojiva řady HardWater 
nebo SoftWater navíc umožňují 
korigovat kvalitu závlahové vody.

Výživa s hnojivy  
Osmocote  
a Universol

Výhody spojení 
Osmocote 
a Universol

Konkrétní doporučení výživy pro vaši pěstební  situaci rád 
sestaví  na míru regionalní manažer ICL. TIP

✔   zásadně menší potřeba 
vodorozpustných hnojiv

✔  menší ztráty živin šetří  
životní prostředí

✔  v kontejnerové školce zajistí  
kvalitní základní výživa živiny  
i v období s nadměrnými  
srážkami

✔  zásoba živin i po expedici

✔  možnost kdykoliv ovlivnit růst  
přidáním cílené vodorozpustné  
výživy 

✔  možnost přidat kyseliny  
 či okyselující hnojiva



Přehled formulací
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Celkem N
z toho:

P2O5 K20 MgO SO3 Fe Fe EDTA Mn B Cu Mo Zn
Produkt Formulace Doba působení Technologie N-NO3 N-NH4 Urea-N

Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+TE    16 7,2 8,8 8 12 2,2 0,3 0,3 0,05 0,01 0,015 0,01 0,012

Osmocote Exact DCT Protect 14-8-11+2MgO+TE   14 6,2 7,8 8 11 2 0,42 0,08 0,06 0,02 0,045 0,02 0,015

Osmocote Exact DCT  High K 12-7-19+TE    12 4,8 6,2 1 7 19 1,5 0,25 0,05 0,04 0,01 0,05 0,01 0,01

Osmocote Exact Standard 16-9-12+2MgO+TE 16 7 9 9 12 2 0,45 0,09 0,06 0,02 0,05 0,02 0,015

Osmocote Exact Standard 15-9-12+2MgO+TE 15 6,6 8,4 9 12 2 0,45 0,09 0,06 0,02 0,05 0,02 0,015

Osmocote Exact Standard 15-9-11+2MgO+TE 15 6,6 8,4 9 11 2 0,45 0,09 0,06 0,02 0,05 0,02 0,015

Osmocote Exact Standard 15-9-11+2MgO+TE 15 6,6 8,4 9 11 2 0,45 0,09 0,06 0,02 0,05 0,02 0,015

Osmocote Exact Tablet 14-8-11+2MgO+TE  14 6,2 7,8 8 11 2 0,41 0,07 0,05 0,01 0,046 0,018 0,013

Osmocote Pro 17-11-10+2MgO+TE 17 6,6 9 1,4 11 10 2 0,33 0,07 0,04 0,01 0,037 0,015 0,011

Osmocote Pro 17-11-10+2MgO+TE 17 6,5 8,8 1,7 11 10 2 0,33 0,07 0,04 0,01 0,037 0,015 0,011

Osmocote Pro 16-11-10+2MgO+TE 16 6,3 8,7 1 11 10 2 0,33 0,07 0,04 0,01 0,037 0,015 0,011

Osmocote Pro 16-11-10+2MgO+TE 16 6,3 8,7 1 11 10 2 0,33 0,07 0,04 0,01 0,037 0,015 0,011

Osmocote Pro High K 11-10-19+2MgO+TE 11 3,9 6,1 1 10 19 2 0,18 0,04 0,02 0,01 0,037 0,008 0,007

Osmocote Pro High K 11-10-19+2MgO+TE 11 3,9 6,1 1 10 19 2 0,18 0,04 0,02 0,01 0,037 0,008 0,007

Osmocote Bloom 12-7-18+TE 12 5,3 6,7 7 18 0,35 0,06 0,05 0,01 0,045 0,017 0,013

Osmocote Start 11-11-17+2MgO+TE 6 týdnů 11 4,5 6,5 11 17 2 0,38 0,04 0,05 0,01 0,09 0,009 0,014

Osmocote Topdress FT 22-5-6+2MgO+TE 22 4,9 5,8 11,3 5 6 2 0,8 0,3 0,05 0,1

Osmocote PrePlant 22-5-10+2MgO+TE 17 6,7 8,3 2 8 10 2 0,22 0,03 0,01 0,025 0,003 0,008

Micromax Premium 12 40 15 2,5 0,2 1 0,04 1                         
                         
                              
 

                         
                         

Produkt Formulace N % NO3 NH4+ Urea P2O5 K2O MgO CaO SO3 

Fe  
% Celkem

Fe  
% EDDHA

Fe  
% DTPA

Fe  
% EDTA

Mn  
% EDTA

Zn  
% EDTA

Cu  
% EDTA B Mo

EC mS (25°C) 
50mg/l HCO3

Rozpust.  
g/l (25°C)

A/B kg/kg 
CaCO3

Acidita mg/l 
HCO3-

Universol Special 127 5-10-36+5MgO 5 5 0 0 10 36 5 0 18,8 0,12 0,04 0,08 0 0,08 0,02 0,02 0,02 0,002 1,3 95 -0,097 9

Universol Green 23-6-10+2,7MgO 23 11,7 11 0,3 6 10 2,7 0 9,4 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,5 250 -0,4 10

Universol Yellow 12-30-12+2,2MgO 12 3,1 8,9 0 30 12 2,2 0 15 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,2 250 -0,446 10

Universol Violet 10-10-30+3,3MgO 10 7,1 2,9 0 10 30 3,3 0 15,5 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 300 -0,048 10

Universol Blue 18-11-18+2,5MgO 18 10 7,7 0,3 11 18 2,5 0 8,3 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 350 -0,255 10

Universol Orange 16-5-25+3,4MgO 16 10,4 5,2 0,4 5 25 3,4 0 11 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,4 320 -0,114 10

Universol Basis 4-19-35+4.1MgO 4 4 0 0 19 35 4,1 0 18 0,12 0,04 0,08 0 0,08 0,02 0,02 0,02 0,002 1,2 250 0,072 -0

Universol Hard Water 211 23-10-10+2MgO 23 11 8 4 10 10 2 0 4 0,12 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,4 1,3 330 89 -0,381 3

Universol Hard Water 225 11-10-28+2MgO 11 5,4 1,7 3,9 10 28 2 0 17,2 0,32 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 1,2 230 89 -0,139 3

Universol Soft Water 312R 18-7-12+6CaO+2MgO 18 12 4,9 1,1 7 12 2 6 0 0,12 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 1,2 200 26 -0,09 3,7

Universol Soft Water 113R 11-11-31+2CaO+2MgO 11 9,8 1,2 0 11 31 2 2 0 0,12 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,1 1,1 230 27 0,136 3,7

Universol Soft Water 213R 14-7-22+5CaO+2MgO 14 11,7 2,3 0 7 22 2 5 0 0,12 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 1,2 230 20 0,074 3,9
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Celkem N
z toho:

P2O5 K20 MgO SO3 Fe Fe EDTA Mn B Cu Mo Zn
Produkt Formulace Doba působení Technologie N-NO3 N-NH4 Urea-N

Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+TE    16 7,2 8,8 8 12 2,2 0,3 0,3 0,05 0,01 0,015 0,01 0,012

Osmocote Exact DCT Protect 14-8-11+2MgO+TE   14 6,2 7,8 8 11 2 0,42 0,08 0,06 0,02 0,045 0,02 0,015

Osmocote Exact DCT  High K 12-7-19+TE    12 4,8 6,2 1 7 19 1,5 0,25 0,05 0,04 0,01 0,05 0,01 0,01

Osmocote Exact Standard 16-9-12+2MgO+TE 16 7 9 9 12 2 0,45 0,09 0,06 0,02 0,05 0,02 0,015

Osmocote Exact Standard 15-9-12+2MgO+TE 15 6,6 8,4 9 12 2 0,45 0,09 0,06 0,02 0,05 0,02 0,015

Osmocote Exact Standard 15-9-11+2MgO+TE 15 6,6 8,4 9 11 2 0,45 0,09 0,06 0,02 0,05 0,02 0,015

Osmocote Exact Standard 15-9-11+2MgO+TE 15 6,6 8,4 9 11 2 0,45 0,09 0,06 0,02 0,05 0,02 0,015

Osmocote Exact Tablet 14-8-11+2MgO+TE  14 6,2 7,8 8 11 2 0,41 0,07 0,05 0,01 0,046 0,018 0,013

Osmocote Pro 17-11-10+2MgO+TE 17 6,6 9 1,4 11 10 2 0,33 0,07 0,04 0,01 0,037 0,015 0,011

Osmocote Pro 17-11-10+2MgO+TE 17 6,5 8,8 1,7 11 10 2 0,33 0,07 0,04 0,01 0,037 0,015 0,011

Osmocote Pro 16-11-10+2MgO+TE 16 6,3 8,7 1 11 10 2 0,33 0,07 0,04 0,01 0,037 0,015 0,011

Osmocote Pro 16-11-10+2MgO+TE 16 6,3 8,7 1 11 10 2 0,33 0,07 0,04 0,01 0,037 0,015 0,011

Osmocote Pro High K 11-10-19+2MgO+TE 11 3,9 6,1 1 10 19 2 0,18 0,04 0,02 0,01 0,037 0,008 0,007

Osmocote Pro High K 11-10-19+2MgO+TE 11 3,9 6,1 1 10 19 2 0,18 0,04 0,02 0,01 0,037 0,008 0,007

Osmocote Bloom 12-7-18+TE 12 5,3 6,7 7 18 0,35 0,06 0,05 0,01 0,045 0,017 0,013

Osmocote Start 11-11-17+2MgO+TE 6 týdnů 11 4,5 6,5 11 17 2 0,38 0,04 0,05 0,01 0,09 0,009 0,014

Osmocote Topdress FT 22-5-6+2MgO+TE 22 4,9 5,8 11,3 5 6 2 0,8 0,3 0,05 0,1

Osmocote PrePlant 22-5-10+2MgO+TE 17 6,7 8,3 2 8 10 2 0,22 0,03 0,01 0,025 0,003 0,008

Micromax Premium 12 40 15 2,5 0,2 1 0,04 1                         
                         
                              
 

                         
                         

Produkt Formulace N % NO3 NH4+ Urea P2O5 K2O MgO CaO SO3 

Fe  
% Celkem

Fe  
% EDDHA

Fe  
% DTPA

Fe  
% EDTA

Mn  
% EDTA

Zn  
% EDTA

Cu  
% EDTA B Mo

EC mS (25°C) 
50mg/l HCO3

Rozpust.  
g/l (25°C)

A/B kg/kg 
CaCO3

Acidita mg/l 
HCO3-

Universol Special 127 5-10-36+5MgO 5 5 0 0 10 36 5 0 18,8 0,12 0,04 0,08 0 0,08 0,02 0,02 0,02 0,002 1,3 95 -0,097 9

Universol Green 23-6-10+2,7MgO 23 11,7 11 0,3 6 10 2,7 0 9,4 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,5 250 -0,4 10

Universol Yellow 12-30-12+2,2MgO 12 3,1 8,9 0 30 12 2,2 0 15 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,2 250 -0,446 10

Universol Violet 10-10-30+3,3MgO 10 7,1 2,9 0 10 30 3,3 0 15,5 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 300 -0,048 10

Universol Blue 18-11-18+2,5MgO 18 10 7,7 0,3 11 18 2,5 0 8,3 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 350 -0,255 10

Universol Orange 16-5-25+3,4MgO 16 10,4 5,2 0,4 5 25 3,4 0 11 0,1 0 0 0,1 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,4 320 -0,114 10

Universol Basis 4-19-35+4.1MgO 4 4 0 0 19 35 4,1 0 18 0,12 0,04 0,08 0 0,08 0,02 0,02 0,02 0,002 1,2 250 0,072 -0

Universol Hard Water 211 23-10-10+2MgO 23 11 8 4 10 10 2 0 4 0,12 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,4 1,3 330 89 -0,381 3

Universol Hard Water 225 11-10-28+2MgO 11 5,4 1,7 3,9 10 28 2 0 17,2 0,32 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 1,2 230 89 -0,139 3

Universol Soft Water 312R 18-7-12+6CaO+2MgO 18 12 4,9 1,1 7 12 2 6 0 0,12 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 1,2 200 26 -0,09 3,7

Universol Soft Water 113R 11-11-31+2CaO+2MgO 11 9,8 1,2 0 11 31 2 2 0 0,12 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,1 1,1 230 27 0,136 3,7

Universol Soft Water 213R 14-7-22+5CaO+2MgO 14 11,7 2,3 0 7 22 2 5 0 0,12 0,04 0,01 0,01 0,01 0,001 1,3 1,2 230 20 0,074 3,9
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