Produkty
Granuform SRF
Slow Release Fertilizer
Granuform SRF je hnojivo s prodlouženým účinkem speciálně vyvinuté pro optimální hnojení golfových greenů
a odpališť. Dusík je v tomto hnojivu z 25 % nahrazen methylenovou močovinou (MU). Klíčovou výhodou tohoto
hnojiva je pomalé uvolňování dusíku do půdy podle potřeb trávníku.
Granuform je k dispozici v různých variantách, aby vyhověl širokému spektru použití s ohledem na sezonu.
Rozpustné homogenní granule o velikosti 0,5–1,0 mm.
balení

cena/kg

účinnost

aplikace v g/m2

GRANUFORM SRF 19+05+10+2MgO+1Fe

20 kg

56,- Kč/kg

2–3 měsíce

25-30

GRANUFORM SRF 16+00+22+2MgO+0,5Fe

20 kg

56,- Kč/kg

2–3 měsíce

25-30

GRANUFORM SRF 06+00+10+2MgO+4Fe

20 kg

44,- Kč/kg

2–3 měsíce

25-30

Granusport SRF
Slow Release Fertilizer

Granusport SRF je hnojivo s prodlouženým účinkem speciálně vyvinuté pro optimální hnojení golfových greenů
a odpališť a sportovních trávníků. Dusík je v tomto hnojivu z 50% procent nahrazen methylenovou močovinou (MU),
jejíž velkou výhodou je pomalé uvolňování dusíku do půdy. Všechny hnojiva Granusports obsahují stopové prvky
hořčík a/nebo železo.
Granusports je k dispozici v různých variantách, aby vyhověl širokému spektru použití s ohledem na sezonu.
Rozpustné homogenní granule o velikosti 1–2 mm.
balení

cena/kg

účinnost

aplikace v g/m2

GRANUSPORT SRF 19+05+10+2MgO+1Fe

20 kg

46,- Kč/kg

2-3 měsíce

20-25

GRANUSPORT SRF 08+00+26+3MgO+0,5Fe

20 kg

48,- Kč/kg

2-3 měsíce

20-25

GRANUSPORT SRF 06+05+12+2MgO+6Fe

20 kg

42,- Kč/kg

2-3 měsíce

20-25

Granucote CRF
Controlled Release Fertilizer

Granucote CRF je hnojivo speciálně vyvinuté pro sportovní trávníky, golfové fairwaye a veřejná hřiště. Granucote
CRF zaručuje řízené uvolňování dusíku. Granucote je vyráběn v následujících variantách: účinnost 2–3, 3–4, 5–6
a 8–9 měsíců.
Mivena je svou metodou obalovaných hnojiv Duration coating v Evropě ojedinělá. Obalovaná hnojiva jsou
zárukou kvality a udržitelnosti. Granucote je k dispozici v různých variantách s cílem poskytnout správné hnojivo
pro každou situaci. Granulace 1–3 mm.
balení

cena/kg

účinnost

aplikace v g/m2

GRANUCOTE CRF 20+00+20+2MgO+0,2Mn

20 kg

39,- Kč/kg

2-3 měsíce

20-30

GRANUCOTE CRF 23+05+12+2MgO+0,5Fe+0,1Mn

20 kg

39,- Kč/kg

2-3 měsíce

20-30

GRANUCOTE CRF 12+05+24+2MgO+0,2Mn

20 kg

36,- Kč/kg

2-3 měsíce

20-30

GRANUCOTE CRF 16+25+12

20 kg

37,- Kč/kg

2-3 měsíce

20-30

Produkty
Granupermanent CRF Universal
Controlled Release Fertilizer
Granupermanent Universal je hnojivo obalované pryskyřicí a je speciálně vyvinuto pro sportovní trávníky, golfové
fairwaye a veřejná hřiště. Granupermanent Universal (controlled release fertilizer) zaručuje řízené uvolňování
dusíku.
Mivena je svou metodou obalovaných hnojiv Duration coating v Evropě ojedinělá. Obalovaná hnojiva jsou
zárukou kvality a udržitelnosti.
Granulace 2–5 mm.

GRANUPERMANENT CRF UNIVERSAL
21+05+11+1MgO

balení

cena/kg

účinnost

aplikace v g/m2

20 kg

29,- Kč/kg

2-3 měsíce

14-30

Greenstar CRF
Controlled Release Fertilizer
Produktová řada hnojiv GreenStar je hnojivo obalované pryskyřicí a je speciálně vyvinuto pro sportovní trávníky.
Obalovaný dusík je v GreenStar® zastoupen 40–52 %, v závislosti na typu hnojiva a také obsahu hořčíku a železa.
Velikost granulí je 1–4 mm, což je vhodná granulace pro sportovní trávníky.
balení

cena/kg

účinnost

GREENSTAR CRF 24+05+10+2MgO+0,5Fe

20 kg

32,- Kč/kg

2-3 měsíce

GREENSTAR CRF 15+00+22+3MgO+0,5Fe

20 kg

36,- Kč/kg

2-3 měsíce

Granusol WSF
Water Soluble Fertilizer
Granusol je hnojivo 100% rozpustné ve vodě při teplotách nad 8 °C. Vyrábí se ve formě sypkého krystalického
prášku, který může být použit na listové hnojení. Také tato hnojiva obsahují stopové prvky (Fe, Mn, Cu, Zn).
Většina stopových prvků je v chelátové formě EDTA kvůli snadnější absorpci a rychlé účinnosti. Výživa trávníku
stopovými prvky v chelátové podobě pomáhá vstřebávání živin i za nepříznivých podmínek. Kromě toho většina
variant Granusol® obsahuje i MV10, balíček vitamínů, který zvyšuje vstřebávání živin a stopových prvků (SP)
u jednotlivých travních druhů. Vzhledem k extrémně vysoké rozpustnosti může být Granusol® smíchán v nádrži
s téměř všemi herbicidy a pesticidy, což šetří čas a vodu.
balení

cena/kg

GRANUSOL WSF 20+05+10+6MgO+SP+MV10

20 kg

50,- Kč/kg

GRANUSOL WSF 20+00+20+2MgO+SP+MV10

20 kg

51,- Kč/kg

GRANUSOL WSF 12+07+25+8CaO+2MgO+SP+MV10

20 kg

64,- Kč/kg

GRANUSOL WSF 10+10+30+3CaO+3MgO+SP+MV10

20 kg

65,- Kč/kg

GRANUSOL WSF 17+10+17+12CaO+SP+MV10

20 kg

64,- Kč/kg

