
Osmocote pro aplikace do sázecí jamky  
při pěstování okrasných rostlin ve volné půdě

www.icl-sf.cz



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. 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 Osmocote PrePlant zajišťuje vysoce účinný příjem živin. Živiny 
se uvolňují postupně: rychleji ve fázích růstu a pomaleji v chladnějších a sušších podmínkách. 
Díky technologii řízeného uvolňování živin se minimalizuje vymývání živin.

1 Pouze 1 aplikace, výživa na 2 pěstební sezóny

2 Zdravější růst, méně stresu pro rostliny

3 O více než 50% menší dávka dusíku

4 Až o 40% lepší růst

5  Úspory pracovní síly a nákladů

6 Snižuje utužení půdy způsobené polní mechanizací,  
je potřeba pouze jeden průjezd

7 Bezpečné použití při aplikaci do sázecí jamky

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.

Výhody hnojiva  
Osmocote PrePlant



Informace o produktu
Osmocote PrePlant je plně obalované NPK hnojivo s řízeným uvolňováním živin 
s přídavkem komplexu stopových prvků. Díky osvědčené technologii obalování 
Osmocote lze hnojivo Osmocote PrePlant bezpečně aplikovat přímo do sázecí 
jamky při polních výsadbách okrasných rostlin. Obal zaručí, že se živiny uvolňují 
na začátku sezóny pomalu a v kořenové zóně mladých rostlin se udržuje nízké 
EC. Díky nižším teplotám hlouběji v půdním profilu dokáže Osmocote PrePlant 
fungovat až celé 2 sezóny.

Návod k použití

Osmocote PrePlant byl vyvinut speciálně pro aplikace do sázecí jamky při výsadbě.  
Lze jej aplikovat pomocí GPS-řízených sázecích strojů. Jediná aplikace zajistí rostlinám 
dostatečnou výživu až na celé dvě sezóny. V některých případech může růstu 
rostlin prospět přihnojení v průběhu druhé sezóny. Přesné doporučení v závislosti 
na konkrétních místních podmínkách vám poskytně odborný poradce společnosti 
ICL Specialty Fertilizers.
          
Obecné doporučení*

Velikost sazenice Počet na ha Dávka na sazenici Dávka na hektar

P9 30 000 25 g 750 kg

Kontejner / kořenový bal 15 000 60 g 900 kg

Kontejner / kořenový bal 20 000 60 g 1200 kg

Zakořeněné řízky / plugy 90 000 8 g 720 kg

*Údaje v této tabulce vycházejí z průměrných hodnot a lze je brát jako všeobecné doporučení pro písčité 
půdy s obsahem organické hmoty na úrovni 4 až 5. Aplikační dávka závisí na typu půdy, použitém 
startovacím/organickém hnojivu, typu rostlin a kultivaru. Před změnou dávkování, produktu či způsobu 
aplikace vždy nejprve vyžkoušejte. Bezplatné doporučení dle místních podmínek získáte od odborného 
poradce společnosti ICL Specialty Fertilizers.

SLOŽENÍ

 17% CELKOVÝ DUSÍK (N)
  6,7% nitrátový dusík (NO3-N)
  8,3%  amoniakální dusík (NH4-N)
  2,0% močovinový dusík (Urea-N)
 8%  OXID FOSFOREČNÝ (P2O5) 
  6,0% vodorozpustný
 10% OXID DRASELNÝ (K2O) 
  10,0% vodorozpustný
 2% OXID HOŘEČNATÝ (MgO)
  1,3% vodorozpustný

 0,01% Bór (B)
 0,025% Měď (Cu) EDTA chelát 
 0,22% Železo (Fe) EDTA chelát 
 0,03% Mangan (Mn) EDTA chelát 
 0,003% Molybden (Mo)
 0,008% Zinek (Zn) EDTA chelát

Hnojiva Osmocote jsou tvořena obalovanými granulemi s obsahem dusíku, fosforu, draslíku a stopových prvků. 

Každá granule je pokryta 
obalem z organické 

pryskyřice, který 
reguluje denní množství 

uvolněných živin. 

Granule obsahují  
NPK, B, Cu, Fe,  
Mn, Mo a Zn.

Voda proniká obalem  
a rozpouští živiny 

obsažené uvnitř granule.

Rozpuštěné živiny  
se působením 

osmotického tlaku 
uvolňují skrze obal ven.

Vlivem teploty se po 
celou dobu působení 
živiny uvolňují stále, 
pravidelně a předem 

danou rychlostí. 

Princip obalovaných hnojiv Osmocote
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Jaro 1. rok Léto 2. rok

EXPEDICE ROSTLIN

Jarní výsadba  Osmocote PrePlant
(např. stálezelené rostliny, opadavé keře, Fagus, Rosa)

- západní, severní a východní Evropa
Kultivace: 2 pěstební sezóny 
Diagram uvolňování hnojiva Osmocote PrePlant aplikovaného do sázecí jamky při výsadbě na JAŘE v 1. roce

Aplikace hnojiva Osmocote PrePlant 
do sázecí jamky

V případě potřeby topdressing 
Agromaster FGO  
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Podzim 1. rok
Aplikace hnojiva Osmocote PrePlant 
do sázecí jamky

Léto 3. rok
V případě potřeby topdressing 
Agromaster FGO  

EXPEDICE ROSTLIN
varianta 2

Podzimní výsadba - západní, severní a východní Evropa Osmocote PrePlant
Kultivace: 2 pěstební sezóny (např. konifery, stálezelené rostliny, Buxus, Photinia, Rhododendron, Thuja)
Schéma uvolňování hnojiva Osmocote PrePlant aplikovaného do sázecí jamky při výsadbě na PODZIM v 1. roce

EXPEDICE ROSTLIN
varianta 1

ICL Specialty Fertilizers
Česká republika a Slovensko

Robert Fagoš, tel: +420 703 490 757
e-mail: robert.fagos@icl-group.com

www.icl-sf.cz

„Osmocote PrePlant je řešení, které pro mě znamená 
jedinou aplikaci hnojiva na celé 2 roky. Protože jsme 
schopni dávkovat granule přímo do sázecí jamky, 
stačí vjet pole jen jednou. Podařilo se nám snížit 
dávky dusíku o 50%, z 90 na 45kg, a přitom vidíme 
u rostlin lepší, zdravější růst a méně zátěže. Je to 
investice, která se bohatě vyplatí.”

Joost Sterke
Plantenkwekerij Joost Sterke B.V. (NL)


