
Poinsettia je náročná rostlina. Použitím hnojiva Osmocote Exact Hi-End jí poskytnete maximální péči bez ohledu na 
pěstební podmínky. Kombinace Osmocote CalMag +P a Osmocote Exact Hi-End zajistí posílení kořenového systému, 
lepší větvení a zbarvení listů a květenství.
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ZÁKLADNÍ VÝŽIVA

POINSETTIA
doporučení výživy

STANDARDNÍ VODOROZPUSTNÁ VÝŽIVA Universol

PRÉMIOVÁ VODOROZPUSTNÁ VÝŽIVA Peters

  

NPK + stopové prvky

DCT obal

polymerový obal  
Osmocote Exact

Hnojiva Osmocote Exact obsahují technologii dvojitého obalu DCT,  
která zajišťuje rostlinám maximální bezpečí i v náročných podmínkách.

• nízké EC na začátku kultivace
• více živin uprostřed a na konci kultivačního období

DCT technologie umožňuje optimálně naprogramovat uvolňování živin a dokonale ho 
tak uzpůsobit potřebám rostliny: méně živin se uvolňuje na počátku pěstebního cyklu 
a více během období růstu, když je rostliny potřebují. 

Řada hnojiv Universol byla navržena tak, aby v každé růstové fázi poskytovala rostlinám 
stálou dodávku dobře vyvážené výživy. Hnojiva Universol lze používat samostatně nebo 
ve směsích, což uživateli umožňuje namíchat si přesně takovou formulaci, jakou potře-
buje. Produkty Universol jsou vynikají spolehlivostí a dobrým poměrem cena/výkon.

Pouze Universol nabízí tzv. Bright Solution System, který se přidává do produktů Uni-
versol, aby zlepšil dostupnost živin a jejich příjem rostlinami. Tento systém obsahuje 
speciálně vybrané složky, které ovlivňují hodnotu pH a zabraňují tvorbě sraženin.

Peters Professional patří k nejlepším 100% vodorozpustným hnojivům na světě. Díky technologii M-77 s využitím chelátů dokáže 
Peters Professional zajistit, že živiny jsou stále k dispozici a rostlina je může snadno a rychle přijmout.

Chcete-li si zajistit bezpečný a jistý 
způsob kultivace, doporučujeme začít 
analýzou vody a poté použít správný 
typ vodorozpustného hnojiva, které 
bere v úvahu kvalitu vody a aktuální 
růstovou fázi rostlin. Vysoký obsah 
solí v závlahové vodě může nepříznivě 
ovlivnit úroveň EC a pH pěstebního sub-
strátu, což může mít negativní dopad na 
tvorbu kořenového systému.

* TE (trace elements) = stopové prvky Hi-End

15-9-12+2MgO+TE

+P

10-0-0+17CaO+5MgO 11-11-17+2MgO+TE

•  méně živin se uvolňuje na počátku pěstebního 
cyklu a více během období růstu

•  dokonalé zbarvení listů díky působení celého 
komplexu stopových prvků

•  dodávka vápníku, hořčíku a dusíku v jediném 
produktu nezávisle na způsobu závlahy

•  ideální v kombinaci s dalšími hnojivy Osmocote 
či vodorozpustnými hnojivy Universol/Peters

•  speciální produkt pro kompaktně rostoucí 
rostliny s krátkým vegetačním cyklem

•  bezpečné použití – nízké EC v kombinaci 
s optimální dodávkou živin

 

Blue

18-11-18+2,5MgO+TE

Plant  
Starter

10-52-10+TE

Special

9-0-39+3.5MgO+TE

Poinsettia  
Mix  

17-7-27+2MgO+TE

Violet

10-10-30+3.3MgO+TE

Winter Grow 
Special

20-10-20+TE

•  vyvážený poměr základních živin NPK a zvýšený 
obsah stopových prvků

•  podporuje rovnoměrný růst ve střední části 
sezóny a zajišťuje vegetativní růst rostlin

•  vysoký obsah fosforu a vyvážený poměr N:K
•  používejte před přesazením mladých rostlinek
•  ideální počáteční hnojivo pro stimulaci růstu 

kořenového systému a vývoje poupat

•  hnojivo bez fosforu s obsahem stopových 
prvků pro pěstování kompaktních rostlin 

•  speciálně vyvinuté pro použití v systémech  
A/B nádrží

•  upravený obsah bóru, zinku a molybdenu 
zajistí dokonalou kvalitu rostlin

•  vysoký podíl obsaženého nitrátového dusíku se 
postará o zdravý růst kořenů.

•  vodorozpustná směs obsahující všechny stopové prvky ve formě kvalitních chelátů. 
•  nejlepších výsledků dosahuje při aplikaci na list nebo formou fertigace
•  obsahuje biostimulant X3 pro optimální příjem listy i kořeny

•  vysoký obsah draslíku  pro silný růst, sytou 
barvu listů a správný vývoj květů

•  obsahuje NPK, Mg a kompletní řadu  
stopových prvků.

•  speciálně pro aplikace v chladných klimatických 
podmínkách na podporu růstu v průběhu 
zimní sezóny

•  vyvážený poměr N:K a vyšší obsah dusičnanů

 

 

3–4 g/l
DÁVKA

1 g/l
DÁVKA

3-4 g/l
DÁVKA

1–2 g/l
DÁVKA

0,5–0,7 g/l
DÁVKA

1–2 g/l
DÁVKA

0,5–1,5 g/l
DÁVKA

1–2 g/l
DÁVKA

0,5–1,5 g/l
DÁVKA

Zkoušíme Universol

hnojivo pro podmínky  
s tvrdou závlahovou vodou.

ZKOUŠÍME 
hnojivo pro podmínky  

s tvrdou závlahovou vodou.

Shlédnout video

PŘÍDAVEK STOPOVÝCH PRVKŮ
WS TE-Mix

  

Kompletní katalog 

Kompletní portfolio  
produktů ICL pro všechny 
druhy zahradnictví.

Navštivte web 

Každý produkt je podrobně 
popsaný – nechybí složení, 
návod a bezpečnostní list.

Zeptejte se on-line 

Bez obav položte jakýkoli dotaz 
a náš regionální manažer se 
vám bude rád věnovat.

Stáhnout www.icl-sf.cz Zeptat se
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