
WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ 
DO PIELĘGNACJI OGRODU  I TRAWNIKA



ŻYWY KOLOR TAKŻE  JESIENIĄ

BUJNY  ZIELONY TRAWNIK

Wybierz odpowiedni 
nawóz i ciesz się 

zieloną, bujną trawą, 
niezależnie od pory 

roku czy intensywności 
użytkowania.

ZADBANY TRAWNIK
WIZYTÓWKĄ TWOJEGO

OGRODU

Okresy stosowania

Nawóz do jesiennego nawożenia 
trawników. Zabezpiecza trawę  
przed niskimi temperaturami.

EMERALLD 
JESIENNY

Nawóz do pielęgnacji trawników 
sportowych i ogrodowych.

EMERALLD
REGENERACYJNY

Okresy stosowania

• Wspiera regenerację trawy po aeracji 
i wertykulacji.

•  Stymuluje wzrost młodej trawy.

Nawóz, który stymuluje szybki i bujny 
wzrost trawy. Zapewnia intensywnie 
zielony kolor trawnika.

EMERALLD 
GREENBOOST

Okresy stosowania

REGENE-RACJA PO 
ZABIEGACH

WIOSENNY ZASTRZYK ENERGII

Okresy stosowania
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Nawóz przeznaczony do pierwszej  
aplikacji po sezonie zimowym.  
Wysoka zawartość azotu pobudza  
trawę do szybkiego wzrostu.

EMERALLD 
SPORT PREMIUM

TRAWNIK  KOSZONY  ROBOTAMI

EMERALLD 
ROBOT&MULCH

Okresy stosowania

Nawóz do pielęgnacji trawników 
koszonych przez kosiarki  
automatyczne i mulczujące.

• Zdrowy i gęsty trawnik  
o soczyście zielonym kolorze.

• Przyspiesza rozkład ściętej trawy.
• Koryguje pH gleby.



KIEŁKUJE JUŻ PO 5–7 DNIACH!

Mieszanka traw, polecana do zakładania trawników 
sportowych, jak i przydomowych. Sprawdzi
się również jako dobra opcja przy dosiewie.

EMERALLD 
SPORT PROFESSIONAL

•      Trawa szybko się regeneruje.

MURAWA JAK NA  STADIONIE!

DOSIEW

SPORTOWY TRAWNIK WOKÓŁ DOMU

TU ZACZYNA SIĘ BUJNY  
I SOCZYŚCIE ZIELONY TRAWNIK!

ODPORNA  NA SUSZĘ

Mieszanka traw 
przeznaczona do wysiewu 
na obszarach, które są 
narażone na okresowe 
braki wody. Zapewnia 
intensywny wzrost 
trawnika po ponownym 
podlaniu.

EMERALLD 
NA TRAWNIK 
BEZ AUTOMATYCZNEGO 
SYSTEMU PODLEWANIA Mieszanka traw opracowana z myślą 

o odbudowywaniu miejscowych ubytków 
w murawie trawnika powstałych przez 
intensywne użytkowanie, suszę, mróz 
czy choroby.

•      Szybki wzrost i głęboki system 
korzeniowy.

EMERALLD 
REGENERACYJNA

Mieszanka traw zawierająca 
gatunki przystosowane 
do wzmożonego deptania.

EMERALLD 
SPORT

Mieszanka traw, która idealnie sprawdzi się 
na terenach intensywnie użytkowanych, takich jak
boiska sportowe i trawniki przydomowe. Zapewnia 
gęsty i głęboki system korzeniowy, który
chroni trawniki i murawę przed uszkodzeniami.

EMERALLD 
SPORT REGENERATIVE

Planujesz założyć nowy trawnik? Pierwszym krokiem jest wybór 
odpowiedniej mieszanki nasion traw, doskonale dopasowanych 

do warunków panujących w twoim ogrodzie.



OWOCNE 
ZBIORY

EMERALLD
DO POMIDORÓW

EMERALLD 
DO WARZYW  
I OWOCÓW

EMERALLD 
DO BORÓWEK

EMERALLD 
DO TRUSKAWEK  
I MALIN

EMERALLD 
DO WINOGRON

W pełni organiczne 
nawozy ogrodowe 
przygotowywane 
wyłącznie 
ze składników 
pochodzenia
naturalnego.

Skuteczność 
działania
Wysoka zawartość 
potasu zapewnia 
tworzenie się licznych 
pąków kwiatowych. 
Owoce są zdrowe
i dłużej zachowują 
świeżość.

Idealnie nadają się  
zarówno do nawożenia 
rozsad, jak i roślin 
w fazie dojrzewania. 
Do stosowania
przy uprawie gruntowej 
i szklarniowej.

Wszechstronność 
zastosowania

Piękny ogród 
bez chemii

Przyjazne 
dla środowiska

Uniwersalne  
i łatwe  

w użyciu!

Poprawiają 
kwitnienie  

i zawiązywanie 
owoców 

EKO



OGRÓD DOBRZE 
ZORGANIZOWANY

RÓWNO,  RÓWNIEJ,  
NAJRÓWNIEJ

Równomierna aplikacja piasku  
lub ziemi na trawniku.

• Regulowana zasuwa i prosta konstrukcja.
• Szerokość: 61 cm. Pojemność: 80 l.

PIASKARKA EMERALLD

Idealne do prac na trawniku.

• Konstrukcja zębów umożliwia  
grabienie bez wysiłku.

• Specjalna ramka pozwala na zebranie większej 
ilości trawy lub siana przy każdym ruchu.

GRABIE OGRODOWE

NIE ZAHA-
CZAJĄ PRZY 
GRABIENU

Idealnie poprawia napowietrzenie 
gleby, potrzebne do właściwego 
wzrostu trawy. Po jego 
zastosowaniu gleba równomiernie 
przyjmuje wodę. 

• Zęby obrotowe, które 
spulchniając ziemię, 
poprawiają cyrkulację 
powietrza i gospodarkę 
wodną.

• Niezastąpiony przy 
miejscowym dosiewie.

AERATOR RĘCZNY

POPRAWIA WYGLĄDTRAWNIKA

Niezawodne przy spulchnianiu 
ziemi w ogrodzie i na trawniku.

• Wykonane z hartowanej stali.
•  Ergonomiczna rękojeść, 

która umożliwia 
wielogodzinną pracę 
bez zmęczenia.

WIDŁY OGRODNICZE

WIELO- ZADANIOWENarzędzia wykonane 
z najwyższej jakości materiałów, 

dzięki którym prace w ogrodzie 
będą łatwe i przyjemne.

Wszechstronne narzędzie 
ogrodnicze, idealne 
do kopania, podkopywania 
darni, usuwania korzeni.

• Profilowane ostrze 
ułatwiające wbicie  
szpadla w ziemię.

• Hartowana stal 
i ergonomiczna rękojeść.

SZPADEL OSTRY

NIEZBĘDNE  
DO PRACY  

W OGRODZIE

Skutecznie usuwa obumarłe 
części roślin i nacina górną 
warstwę gleby, umożliwiając 
wodzie i powietrzu wnikanie 
w dolne warstwy profilu 
glebowego. 

• 11 ostrych zębów, które 
usuną każdy materiał.

• Koła podporowe, które 
ułatwiają pracę na każdej 
powierzchni trawnika.

WERTYKULATOR  
RĘCZNY

GWARANCJA 
INTENSYWNEGO 

WZROSTU  TRAWY



Pola 
golfowe

Trawniki 
i ogrody

Boiska 
i stadiony

Analiza 
trawnika

Współpraca 
z firmami usługowymi

Doradztwo 
nawozowe

KONTAKT: biuro@emeralld.pl / www.emeralld.pl / tel. +48 600 215 349

EMERALLD POLSKA OFICJALNYM PARTNEREM:

Gradi  
Golf Club

Ogrody  
Zamku Królewskiego

Wisła 
Kraków

Ogrody Zamku Królewskiego  
w Warszawie

Jesteśmy zaufanym dostawcą nawozów organicznych do trawników, wyselekcjonowanych  
nasion traw, nawozów do uprawy roślin ogrodniczych, a także narzędzi, którymi wykonasz  

wszystkie prace na swoim trawniku i w ogrodzie.


