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Najlepsze rozwiązanie
do nawożenia trawników
Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych, tak jak w Osmocote, działają
przez deklarowany czas pozwalając na stabilne i niezawodne nawożenie trawników. Ich stosowanie daje możliwość osiągnięcia najlepszych efektów przy minimalnym nakładzie pracy.
Użycie skoncentrowanego nawozu o wysokiej jakości,
to zarówno oszczędność ponoszonych kosztów,
jak i czasu pracy potrzebnego na osiągnięcie efektu
wypielęgnowanego trawnika. Nawozy otoczkowane
ICL to rozwiązanie optymalne – łączą w sobie doskonałą wydajność, troskę o środowisko naturalne i są
ekonomiczne. Precyzyjnie uwalniają składniki pokarmowe stopniowo w określonym czasie, w przeciwień-

stwie do nawozów konwencjonalnych, które działają
znacznie krócej, zwiększając tym samym ilość aplikacji
w sezonie. Dzięki nawożeniu w sposób ciągły, małymi
dawkami trawnik ma odpowiedni wzrost i barwę oraz
właściwie rozwinięty system korzeniowy. Jednocześnie
zastosowana technologia otoczkowania ogranicza
straty dostarczanych składników pokarmowych
redukując wypłukiwanie ich w głębsze warstwy gleby.

ODŻYWIANIE TRAWNIKÓW

JAK DZIAŁA TECHNOLOGIA
KONTROLOWANEGO UWALNIANIA NAWOZU:

Nawozy otoczkowane zapewniają dokarmianie trawnika potrzebnymi składnikami pokarmowymi przez
cały czas deklarowanego działania. Aby osiągnąć
stabilny wzrost, roślinom należy dostarczyć właściwe
ilości makro i mikroelementów. Brak któregokolwiek
ze składników wpływa negatywnie na prawidłowy
wzrost. Nawozy otoczkowane ICL zapewniają optymalny, dostosowany do potrzeb, poziom niezbędnych
składników odżywczych.
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Wszystkie składniki są
od razu dostępne.
Deszcz wypłukuje je
poza zasięg systemu
korzeniowego, a rośliny
stają się głodne.

Każdego dnia z granulki
uwalniane są składniki
pokarmowe zgodnie
z potrzebami nawozowymi
trawnika. Wymywanie
jest ograniczone, składniki
są cały czas w zasięgu
korzeni, przez deklarowany
czas działania nawozu.

Całość składników jest
dostępna od razu, co
skutkuje szybkim wzrostem
a czasami gwałtownym
skokiem zasolenia
(uszkodzenie korzeni).
Powoduje to częstsze koszenie
i małą odporność na suszę.

Równomierne uwalnianie
składników wpływa na
właściwy wzrost i rozwój
systemu korzeniowego.
Brak jest strat związanych
z wypłukiwaniem
– zaledwie 5-10% w skali roku.
Dajemy możliwość
wyboru produktu w zależności
od doraźnych potrzeb roślin.

MAKROELEMENTY
· azot (N)
· fosfor (P)
· potas (K)
· wapń (Ca)
· magnez (Mg)
· siarka (S)
MIKROELEMENTY
· żelazo (Fe)
· cynk (Zn)
· miedź (Cu)
· mangan (Mn)
· molibden (Mo)
· bor (B)
· chlor (Cl)

WYPŁUKIWANIE

UWAGA
• Deklarowana na opakowaniach długość działania
nawozu odnosi się do temperatury podłoża, 21°C.
• Polecamy w momencie zakładania trawnika
uwzględnienie instalacji nawadniającej, aby zapobiec
jego przesuszeniu.

www.icl-sf.pl

Zastosowane technologie
Rozwój technologii i wrowadzanie innowacyjnych rozwiązań są dla nas najważniejsze oraz stanowią jedną z misji
naszej firmy. ICL rozwinęło technologie kontrolowanego nawożenia, która stała się standardem w żywieniu roślin
na całym świecie. Spośród dostępnych technologii otoczkowania ICL, nasi specjaliści do produkcji nawozów
Landscaper Pro wybrali technologie POLY-S i PACE.

Technologia Poly-S

Technologia PACE

Technologia Poly-S bazuje na siarkowej otoczce,
która uwalnia azot mocznikowy dzięki działaniu
mikroorganizmów glebowych i wody.

Technologia pełnego otoczkowania granuli zawierającej
makroelementy (NPK, MgO, CaO)

NPK

NPK

Azot mocznikowy
Wewnętrzna
otoczka siarkowa
1. Woda z podłoża wnika przez
półprzepuszczalną otoczkę
w głąb granulki nawozu.

Zewnętrzna otoczka
z polimeru

2. Składniki pokarmowe, podczas
deklarowanego okresu działania,
uwalniane są w takim samym
tempie, będąc stale dostępnymi
dla roślin.

Działanie technologii Poly-S:

Działanie technologii PACE:

• Uwalnianie pod wpływem wody

• Stopniowe, rozłożone w czasie

i temperatury.

uwalnianie azotu, fosforu i potasu.

• Działanie nawozu trwa do 3 miesięcy.

• Uwalnianie składników pokarmowych

• Efekt – roślina otrzymuje dawkę nawozu, której
faktycznie potrzebuje.

do 6 miesięcy.
• Uwalnianie składników jest stałe dla wszystkich

• Kompleksowe i równomierne dokarmianie

warunków pogodowych, a ich ilość zależy od

trawnika, nie dochodzi do wymywania i utraty
składników.

temperatury.
• Efekt to silny i rozbudowany system korzeniowy

• Wydłuża się okres między koszeniem, zmniejszają
się koszty nawożenia – nie potrzeba dodatkowych
aplikacji.

trawnika w czasie sezonu, właściwa barwa
i gęstość.
• Równomierne nawożenie azotowe bez ryzyka
uszkodzenia roślin.

ZALETY NAWOZÓW ICL O KONTROLOWANYM
UWALNIANIU SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
• Kompleksowe dokarmianie, składniki dostępne
przez całą wegetację.
• Optymalne wykorzystanie nawozu.
• Uwalnianie składników pokarmowych

• Bezpieczne dla środowiska.
• Wyjątkowo wysoka jakość pielęgnowanego
trawnika.
• Mniej koszenia, mniejsza ilość ścinków.

dostosowane jest do potrzeb rośliny.
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Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami:
Janusz Szweykowski
tel. 605 426 479
janusz.szweykowski@icl-group.com

Karol Szymański
tel. 609 757 111
karol.szymanski@icl-group.com

Piotr Chmielowiec
tel. 601 140 301
piotr.chmielowiec@icl-group.com

Janusz Krukar
tel. 601 312 296
janusz.krukar@icl-group.com
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ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa
tel.: 22 395 64 00
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