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ŚRODKI I NAWOZY NA TRAWNIKI

EMERALLD HOME RECOVERY NAWÓZ DO ZAKŁADANIA
 I REGENERACJI TRAWNIKÓW NPK 8-6-13(+3MgO) 
Idealnie zrównoważony i zbilansowany nawóz o unikalnej kompozycji składników organicznych. Stworzony na 
potrzeby pielęgnacji przydomowych terenów zieleni. EMERALLD HOME RECOVERY jest organiczno-mineralnym  
nawozem bogatym w magnez i Humi�rst tj. mieszaninę kwasów humusowych i fulwo-składników, które  
optymalizują tworzenie silnego systemu korzeniowego, jak również przyspieszają wzrost nasion. Produkt poprawia 
odporność na suszę, infekcje oraz bardzo intensywne użytkowanie. EMERALLD HOME RECOVERY   jest idealny do 
nawożenia po wszelkiego rodzaju zabiegach agrotechnicznych tj. aeracji, wertykulacji, skary�kacji. Łatwy w użyciu, 
granulat do rozsypywania ręcznego lub za pomocą rozsiewacza. Dawkowanie 

Opakowanie 4 kg

Opakowanie 10 kg

plastikowe wiaderko

plastikowy worek

25-50 g/m²

EMERALLD HOME RECOVERY

4kg
/160m2

NAWÓZ DO ZAKŁADANIA
I REGENERACJI TRAWNIKÓW

EMERALLD HOME BOOSTER WIOSENNO-LETNI NAWÓZ
DO TRAWNIKÓW NPK 12-3-3  (+3MgO) 
Organiczno-mineralny nawóz wzbogacony w magnez i Humi�rst tj. mieszaninę kwasów humusowych i 
fulwo-składników, które  optymalizują tworzenie silnego systemu korzeniowego jak również przyspieszają wzrost 
nasion. EMERALLD HOME BOOSTER gwarantuje bardzo mocną matę trawy. Nawóz jest przeznaczony również do 
stosowania w celu pielęgnacji i konserwacji trawnika. EMERALLD HOME BOOSTER działa szybko. Nawóz można 
zastosować również po zabiegu skary�kacji, a także na słabych strefach trawnika.  Łatwy w użyciu,  granulat do 
rozsypywania ręcznego i za pomocą rozsiewacza. 

Dawkowanie 

Opakowanie 4 kg

Opakowanie 10 kg

plastikowe wiaderko

plastikowy worek

25-50 g/m²

EMERALLD HOME ROBOT & MULCH NAWÓZ NA TRAWNIKI 
KOSZONE KOSIARKAMI AUTOMATYCZNYMI NPK 7-3-6 +Fe+ HUMIFIRST
Wieloskładnikowy nawóz zalecany jest na powierzchnie trawników, które są pielęgnowane przez kosiarki 
automatyczne i kosiarki mulczujące. Ten lekko kwaśny (zawierający siarkę) nawóz przyspiesza rozkład skoszonej trawy 
przyczyniając się do powstawania „pożytecznych” bakterii i wysokiej zawartości azotu. Obecność fosforu, wapnia, 
żelaza, magnezu i kwasów huminowych (Humi�rst) gwarantuje zdrową i gęstą trawę o wyrazistym kolorze. Łatwy w 
użyciu, granulat do rozsypywania ręcznego i za pomocą rozsiewacza. 

Dawkowanie 

Opakowanie 10 kg plastikowy worek

25-50 g/m²

EMERALLD HOME NAWÓZ UNIWERSALNY  DO ROŚLIN OZDOBNYCH 
I TRAWNIKÓW NPK 6-7-8

Nawóz EMERALLD HOME jest przeznaczony do ogólnego użytku. Doskonały w nawożeniu roślin ozdobnych, trawnika, 
a także owoców i warzyw ogrodowych.  Produkt aktywuje życie w glebie, poprawia jej strukturę oraz wpływa na wzrost 
stężenia składników odżywczych. Może być stosowany w uprawie plantacyjnej lub w szklarni. Nawóz uniwersalny dzięki 
zawartości azotu, fosforu i potasu jest idealny do utrzymywania trawnika i roślin ozdobnych w zdrowiu, zapewniając 
piękny przydomowy ogród. Łatwy w użyciu, granulat do rozsypywania ręcznego i za pomocą rozsiewacza.

Dawkowanie 

Opakowanie 1,75 kg

Opakowanie 4 kg

plastikowe wiaderko

plastikowe wiaderko

25-50 g/m²

EMERALLD HOME AKTYWATOR KOMPOSTU
Wielkoskładnikowy kompostownik organiczny. Nie zawiera chemicznych składników odżywczych. Skutecznie 
przyspiesza proces przekształcania odpadów ogrodowych i kuchennych w wysokiej jakości kompost. Wspomaga 
powstawanie naturalnej próchnicy.

Dawkowanie 

Opakowanie 10 kg plastikowy worek
3 kg/m³ (1000 L)

/70m2

/400m2

/160m2

/160m2



ŚRODKI I NAWOZY DO OGRODU

EMERALLD HOME NAWÓZ DO WARZYW SZKLARNIOWYCH
 NPK 6-5-10 (+4MgO)

Nawóz EMERALLD HOME do warzyw szklarniowych jest nawozem organicznym przeznaczonym do nawożenia 
rozsad, dojrzałych roślin w ogrodach, w szklarniach oraz w tunelach foliowych. Wysoka zawartość potasu zapewnia 
zwiększone tworzenie się pąków kwiatowych, więcej zdrowych owoców o dłuższym czasie przechowywania po 
zbiorze. Łatwy w użyciu, granulat do rozsypywania ręcznego lub za pomocą rozsiewacza.

Dawkowanie 
Opakowanie 1,75 kg

Opakowanie 4 kg

plastikowe wiaderko

plastikowe wiaderko

50-100 g/m²

Dawkowanie 
Opakowanie 1,75 kg

Opakowanie 4 kg

plastikowe wiaderko

plastikowe wiaderko

50-100 g/m²

Dawkowanie 
Opakowanie 1,75 kg

Opakowanie 4 kg

plastikowe wiaderko

plastikowe wiaderko

50-100 g/m²

EMERALLD HOME NAWÓZ DO WINOROŚLI 
NPK 6-5-10 (+4MgO)

Nawóz do winorośli jest nawozem organicznym przeznaczonym do nawożenia winogron i roślin jagodowych. Wysoka 
zawartość potasu zapewnia zwiększone tworzenie się pąków kwiatowych, więcej zdrowych i smacznych owoców o 
dłuższym czasie przechowywania po zbiorze.  Można stosować przy uprawie plantacji lub jako nawóz podstawowy w 
okresie wegetacji. Działa do 3 miesięcy. Łatwy w użyciu, granulat do rozsypywania ręcznego lub za pomocą 
rozsiewacza.

EMERALLD HOME NAWÓZ DO TRUSKAWEK I MALIN
NPK 6-5-10 (+4MgO)

Nawóz do truskawek i malin EMERALLD HOME jest nawozem organicznym przeznaczonym do nawożenia truskawek 
i malin. Jego pełnowartościowy skład w pełni pokrywa naturalne zapotrzebowanie roślin na makro i mikroskładniki 
pokarmowe. Wysoka zawartość potasu zapewnia zwiększone tworzenie się pąków kwiatowych, więcej zdrowych i 
smacznych owoców o dłuższym czasie przechowywania po zbiorze.  Optymalna zawartość azotu gwarantuje wzrost 
sadzonek dzięki czemu możemy uzyskać wysokie plony owoców. Łatwy w użyciu,  granulat do rozsypywania 
ręcznego lub za pomocą rozsiewacza.

Dawkowanie 
Opakowanie 1,75 kg

Opakowanie 4 kg

plastikowe wiaderko

plastikowe wiaderko

50-100 g/m²

EMERALLD HOME NAWÓZ DO WARZYW I OWOCÓW
NPK 6-5-10 (+4MgO)

Nawóz do warzyw i owoców EMERALLD HOME jest nawozem organicznym jest nawozem organicznym 
przeznaczonym do nawożenia warzyw i owóców oraz drzew i krzewów owocowych. Jego pełnowartościowy skład w 
pełni pokrywa naturalne zapotrzebowanie roślin na makro- i mikroskładniki pokarmowe. Nawóz sprawdza się w 
momentach zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Wysoka zawartość potasu i azotu  zapewnia 
zwiększone tworzenie się pąków kwiatowych, więcej zdrowych i smacznych owoców o dłuższym czasie 
przechowywania po zbiorze, a także wzmocnione krzewy i sadzonki. Nawóz EMERALLD HOME nie powoduje 
gromadzenia się azotanów w owocach. Łatwy w użyciu, granulat do rozsypywania ręcznego lub za pomocą 
rozsiewacza.

Dawkowanie 
Opakowanie 1,75 kg

Opakowanie 4 kg

plastikowe wiaderko

plastikowe wiaderko

50-100 g/ m²

EMERALLD HOME NAWÓZ DO BORÓWEK 
NPK 6-5-10 (+4MgO)

Nawóz do borówek EMERALLD HOME  to granulowany nawóz doskonały do nawożenia borówek.  Jego 
pełnowartościowy skład w pełni pokrywa naturalne zapotrzebowanie roślin na makro- i mikroskładniki pokarmowe. 
Nawóz jest bezpieczny dla środowiska, a  wysoka zawartość potasu i azotu  zapewnia zwiększone tworzenie się pąków 
kwiatowych, więcej zdrowych i smacznych owoców o dłuższym czasie przechowywania po zbiorze, a także 
wzmocnione krzewy.  Łatwy w użyciu, granulat do rozsypywania ręcznego lub za pomocą rozsiewacza.



ŚRODKI I NAWOZY NA TRAWNIKI

EMERALLD HOME REGENERACYJNA MIESZANKA TRAW PREMIUM 

To specjalna mieszanka nasion regeneracyjnych, charakteryzujących się szybkim wzrostem i dużą odpornością. 
Została opracowana z myślą o szybkim i skutecznym odbudowaniu  miejscowych ubytków w murawie trawnika, 
spowodowanych intensywnym użytkowaniem, chorobami, suszą lub mrozem. 

EMERALLD HOME SPORTOWA MIESZANKA TRAW PREMIUM

To specjalnie dobrana mieszanka traw gazonowych przeznaczona do intensywnego użytkowania. Świetnie sprawdza 
się zarówno na profesjonalnych obiektach sportowych, jak i w przydomowych ogrodach oraz wszędzie tam, gdzie 
wymagana jest szczególnie duża odporność na intensywne użytkowanie. 

Dawkowanie 

Opakowanie 1 kg plastikowe wiaderko

Opakowanie 2 kg plastikowe wiaderko

25-30 g/ m²

Dawkowanie 

Opakowanie 1 kg plastikowe wiaderko
Opakowanie 2 kg plastikowe wiaderko

25-30 g/ m²

EMERALLD HOME MIESZANKA TRAW NA TERENY SUCHE PREMIUM    

To specjalna dobrana mieszanka traw gazonowych przeznaczonych na tereny suche i silnie nasłonecznione. Zawarte 
w mieszance nasiona są wyjątkowo odporne na suszę i z powodzeniem zazieleniają słabe, piaszczyste i 
nasłonecznione podłoża. Mieszanka cechuje się zdolnością do szybkiej regeneracji gwarantując pełny i zielony 
trawnik.

 

Dawkowanie 

Opakowanie 1 kg plastikowe wiaderko

Opakowanie 2 kg plastikowe wiaderko

25-30 g/ m²

EMERALLD HOME NAWÓZ UNIWERSALNY
 I REGENERACYJNA MIESZANKA TRAW PREMIUM

Nawóz EMERALLD HOME stosowany w nawożeniu roślin ozdobnych, trawnika, a także owoców i warzyw 
ogrodowych.  Aktywuje życie w glebie, poprawia jej strukturę oraz wpływa na wzrost stężenia składników 
odżywczych. REGENERACYJNA MIESZANKA TRAW PREMIUM to mieszanka nasion regeneracyjnych, 
charakteryzujących się szybkim wzrostem i dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Została opracowana z myślą 
o szybkim i skutecznym odbudowaniu  miejscowych ubytków na trawniku, spowodowanych intensywnym 
użytkowaniem, chorobami, suszą lub mrozem.Dawkowanie 

Opakowanie 2,75 kg plastikowe wiaderko

Nasiona traw 25-30 g/ m²

Nawóz 25-50 g/ m²

NASIONA TRAW

/40m2

/40m2

/40m2

www.emeralld.plDystrybutor: EMERALLD Polska Sp. z o.o. biuro@emeralld.pl


