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dobrých
dôvodov


prečo použiť

Peters
	Plne rozpustné vo vode, malé
granule, ľahko rozpustné
	Veľmi čisté zloženie
	Vysoká rozpustnosť
	Obsahuje NPK, horčík a
stopové prvky
	Množstvo typov obsahuje
dokonca vápnik
	Rýchla reakcia rastlín po
aplikácii
	Vyvinuté pre izbové rastliny,
vonkajšie rastliny a takisto
môže byť použitý na
pestovenie kontajnerovaných
drevín v škôlkach , rezané
kvetiny a skleníkové plodiny
	Obsahuje unikátky chelátový
komplex M-77

Prečo si zvoliť vysoko kvalitné
hnojivá Peters rozpustné vo vode?
Prečo by ste si mali zvoliť hnojivá Peters? A aké sú najdôležitejšie výhody využívania
produktov Peters?
1. Peters si uvedomuje kvalitu Vašej vody
2. Peters vedie technicky a má najvyššiu
kvalitu
3 Len hnojivá Peters obsahujú M-77, unikátny
chelátový komplex
Môžete si zvoliť to správne zloženie Peter pre Váš typ vody - tvrdá, neutrálna alebo
mäkká voda.
Peters má vysokú úroveň čistoty a rozpustnosti.
Hnojivá Peters Vám zaručia optimálne hnojenie a vynikajúci výsledok.
Ale koncept hnojív Peters je viac ako len poskytnutie živín.
Len Peters obsahuje "M-77" chelátový komplex
Sila a zloženie M-77 je v kombinácii prísad. Účinok týchto prísad zaisťuje, že živiny
budú pre rastlinu dostupné a optimalizujú vstrebávanie. Kombinovaná činnosť dobrej
dostupnosti živín a optimálnych podmienok priamo okolo koreňov robí z M-77
nepostrádateľný prvok.
To Vám dáva maximálnu istotu, že živiny skončia tam, kde sú potrebné: v rastline.
Výsledkom je rýchla reakcia po použití a dokonalá úroda! Účinok môžete vidieť
okamžite.

TIPY od Scotts!

Scotts poskytuje užívateľom hnojív Peters technické
rady zadarmo od špecializovaného tímu poradcov na
hnojivá Scotts. Zavolajte svojmu distribútorovi alebo
nás kontaktujte cez svojho dodávateľa hnojív.

Peters vedie po technickej stránke
a má najvyššiu kvalitu
Kvalita vody má kľúčový význam:
Peters na to má odpoveď!
Vplyv kvality zavlažovacej vody je stále
podceňovaný. Zloženie vody naopak
slúži ako štartovacia čiara pre každý plán
hnojenia. Tvrdá voda vyžaduje nápravu
kvôli prítomnosti hydrouhličitanov vo
vode; mäkká voda neobsahuje dostatok
vápnika a horčíka, dôležitých zložiek
pre zdravý rast rastlín. Peters reaguje na
tieto faktory a zlepšuje výsledky Vašich
plánov hnojenia.
Stopové prvky, kľúč k najlepšiemu
rastu!
Optimálny rast môže byť dosiahnutý
len ak má rastlina prístup ku všetkým
potrebným stopovým prvkom.
Peters vždy obsahuje celú škálu
stopových prvkov.

Efektívne a bezpečné vďaka
vysokej úrovni čistoty
Peters je známe pre svoju vynikajúcu
úroveň čistoty. Balastné soli sú na
unikátne nízkej úrovni. To má za
následok bezproblémový rast rastlín a
maximálnu bezpečnosť!
Optimálna absorpcia vďaka
chelátom najvyššej kvality
Cheláty sú dôležité pre vstrebávanie
stopových prvkov. Peters obsahuje
najviac optimalizované cheláty, čo
zaručuje dobre fungujúci systém
dokonca aj v náročných podmienkach,
napríklad ak hodnota pH substrátu nie
je optimálna.
Peters takisto obsahuje M-77. Všetko sa
točí okolo vstrebávania živín koreňmi a
M-77 zaisťuje optimálnu dostupnosť a
zaručuje efektívne vstrebávanie živín.

Zvoľte si ten správny dávku Peters

Intenzívne
hnojenie
Normálne
hnojenie
Mierne hnojenie*

Izbové rastliny a vonkajšie rastliny

Kontajnerované škôlkárske výpestky

100% Peters

50% Peters
50% Osmocote Exact

100% Peters

50% Peters
50% Osmocote Exact

1,0-2,0 g/liter

0,5-1,0 g/liter

20 g/m2/týždeň

10 g/m2/týždeň

1,0-1,5 g/liter

0,5-0,75 g/liter

15 g/m2/týždeň

7,5 g/m2/týždeň

0,5-1,0 g/liter

občas

10 g/m2/týždeň

5 g/m2/týždeň

* Pre plodiny citlivé na soľ

Odporúčané dávkovanie Peters
pre plodiny pestované vo voľnej pôde
Plodiny pestované vo voľnej pôde
(rezané kvety, plodiny v skleníkoch a fóliovníkoch)

Odporúčaná koncentrácia
roztoku

Nepretržité hnojenie

0,5-1,2 g/liter

Pravidelné hnojenie

1,0-1,5 g/liter

Celkové množstvo
použitého hnojiva za
týždeň*
8,0-20,0 g/m²/týždeň

* Počet zavlažovaní určuje koncentráciu
A dózisok tájékoztató jellegűek, alkalmazás előtt kisebb felületen próbakezelést javasolunk!
Részletesebb szaktanácsért forduljon a forgalmazóhoz.
Mivel az alkalmazás körülményeit a gyártó nem tudja befolyásolni, ezért az alkalmazás során
elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Vyberte si zloženie, ktoré je pre Vás
najlepšie! Peters má riešenie pre
každú situáciu!
Každá fáza rastu má špecifické
požiadavky na hnojenie a preto Peters
obsahuje modifikované zloženia
pre každú fázu rastu. Vždy existuje
zloženie Peters, ktoré dokonale spĺňa
momentálne požiadavky rastliny.
Symboly na obaloch jasne označujú
fázu pestovania pre ktorú je produkt
určený. Nie len fáza rastliny je
dôležitá; zložitá situácia si niekedy
tiež vyžaduje špeciálny produkt.
Celá škála špeciálnych zložení
zabezpečuje, že problémy spojené s
týmito skutočnosťami sa takisto stanú
minulosťou.
Nové balenie s užitočnými
informáciami
Ako pestovateľ chcete prehľadné
informácie o produkte. Škála Peters
využíva symboly na označovanie
spôsobu použitia každého zloženia, čo
Vám dáva informácie okamžite.

Dobré výsledky vo vode každej kvality:
Peters Profesionál
Dobre známe pre svoju vysokú
kvalitu a dobré výsledky.
Rozsiahla škála typov produktov,
ktorá zaisťuje riešenie pre každú
situáciu. Či už si vyberiete Peters
Profesionál ako bežné hnojivo
alebo ako riešenie špecifického
problému, vždy budete mať
istotu správneho plánu hnojenia.

Vyberte si Peters Profesionál:
1.	Ľahko a úplne sa rozpúšťa vďaka vysokej
úrovni čistoty a rozpustnosti
2.	Špeciálne zloženie pre každú fázu rastu
3. Unikátne zloženie ako reakcia na špecifické
situácie
4.	Dokonalé výsledky vďaka optimálnym
úrovniam stopových prvkov
5.	Maximálna dostupnosť a jednoduché
vstrebávanie rastlinou vďaka chelátovému
komplexu M-77
6.	Výpočet plánu optimálneho hnojenia
pomocou poradenského programu Scotts
vaším poradcom Scotts
7.	Vhodné na vytvorenie mixu do dvoch nádrží
(two-tank mix). Nemiešajte s Peters Excel v
roztoku pre jednu nádrž.

Peters Excel ‘Okysľovač’ pre tvrdú vodu
Tvrdá voda má špecifické
vlastnosti, ktoré si vyžadujú
špeciálne hnojivo, napríklad
hnojivo, ktoré zaistí, že
hydrouhličitany prítomné vo
vode budú neutralizované. Peters
Excel "Okysľovač" neutralizuje
hydrouhličitany a tým zaisťuje
stabilné pH v pôde. To je
základná podmienka pre dobrý
rast Vašich rastlín. Používanie
Peters Excel je jednoduché,
bezpečné a efektívne.

Peters Excel ‘CalMag’
pre mäkkú vodu a dodatočnú dodávku vápnika
Bežný problém: mäkká voda
neobsahuje vápnik ani horčík.
Tieto prvky živín, ktoré sú tak
dôležité pre rastliny, musia byť
zabezpečené v hnojivách. Peters
Excel " CalMag" Vám ponúka
spôsob, ako zabezpečiť všetky
tieto prvky naraz. Tento mix do
jednej nádrže (one-tank mix) je
unikátny, jednoduchý a veľmi
efektívny!

Vyberte si Peters Excel "Okysľovač" pre tvrdú vodu:
1.	Špeciálne vyvinutý pre použitie v tvrdej vode
a preto má unikátny účinok
2.	pH pôdy ostáva stabilné vďaka tlmeniu HCO₃(HCO₃- buffering effect)
3.	Zlepšuje kvalitu vody používanej na
polievanie a redukuje hodnotu EC
4.	Dokonalá farba a rast vďaka vysokej úrovni
chelátových stopových prvkov
5.	Zabraňuje upchávaniu kvapkovačov a
udržiava zavlažovací systém čistý
6.	Maximálna dostupnosť a jednoduché
vstrebávanie rastlinou vďaka chelátovému
komplexu M-77
7.	Výpočet plánu optimálneho hnojenia
pomocou poradenského programu Scotts
vaším poradcom Scotts

Vyberte si Peters Excel "CalMag" pre mäkkú vodu:
1.	Špeciálne vyvinutý na použitie v mäkkej vode,
unikátny účinok
2.	Zdravý rast vďaka neustálemu prísunu
vápnika a horčíka
3.	Spoľahlivý systém vďaka vybraným surovinám
a chelátovým stopovým prvkom
4.	Dokonalá farba a rast vďaka vysokej úrovni
chelátových stopových prvkov
5.	Maximálna dostupnosť a jednoduché
vstrebávanie rastlinou vďaka chelátovému
komplexu M-77
6.	Koncept mixu do jednej nádrže (One-tank
mix): všetky živiny sú v jednej zásobnej nádrži
7.	Výpočet plánu optimálneho hnojenia
pomocou poradenského programu Scotts
vaším poradcom Scotts

Informácie o produkte pre užívateľov
Kvalita
vody

Analýza
(NPK)

Názov
produktu

Peters
Profesionál

10+52+10

Štartér
(Plant Starter)

Ideálne počiatočné hnojivo pre lepšie, rovnomernejšie vytváranie koreňov.

Peters
Profesionál

30+10+10

Vysoký dusík
(Hi-Nitro)

Zloženie pre podporu rastu. Použite v teplom podnebí a ak je náhla potreba veľkého
množstva dusíku. Slúži ako listové živiny (foliar feed).

Peters
Profesionál

20+20+20

Celoročné
použitie

Zloženie na podporu rastu so širokými možnosťami uplatnenia. Obzvlášť vhodné na
použitie v lete. Slúži ako listové živiny (foliar feed).

Peters
Profesionál

20+10+20

Špeciál na
zimný rast
(Winter Grow
Special)

Na použitie v nepriaznivom počasí a pri nižších teplotách. Obsahuje množstvo rýchlo sa
vstrebávajúcich dusičnanov dusíka pre rýchly účinok. Ideálne zloženie pre aplikáciu ak je
rast vyžadovaný v zime.

Peters
Profesionál

12+00+43

Vysoký
draslík
(Potassium
Booster)

Ak rastlina potrebuje obzvlášť vysoké množstvo draslíka, 12+00+43 je ideálne riešenie.
Pomer N:K 1 ku 4 zaisťuje, že úroveň draslíka sa môže rýchlo zvýšiť. Peters vždy obsahuje
celú škálu stopových prvkov. Zaisťuje dobrú farbu úrody. Všetok dusík v dusičnanovej
forme.

Peters
Profesionál

15+11+29

Špeciál pre
izbové rastliny
(Pot Plant
Special)

Ideálne hnojivo na pestovanie rastúcich izbových rastlín a vonkajších rastlín. Pomer N:K
1 ku 2 zaisťuje dobrú farbu, kontrolovaný rast a vysokú kvalitu. Zloženie 15+11+29
obsahuje relatívne vysoký podiel rýchlo sa vstrebávajúcej dusičnanovej formy dusíka.

Peters
Profesionál

17+07+27

Mix Poinsettie
(Poinsettia
Mix)

Sortiment Peters zahŕňa špeciálne upravený produkt pre poinsettie: mix Poinsettia.
Modifikovaná úroveň bóru, zinku a molybdénu zaisťuje dokonalú kvalitu rastlín a vysoká
úroveň dusičnanu dusíka zaisťuje zdravý rast koreňov.

Peters
Profesionál

09+09+36

Ukončenie
rastu (Plant
Finisher)

Nové zloženie, špeciálne navrhnuté, aby dodalo správne živiny rastlinám v záverečnom
štádiu pestovania. Pre kompaktný, kontrolovaný rast. Železo navyše pre optimálnu farbu
listov.

Peters
Profesionál

10+30+20

Podpora
kvetov
(Blossom
Booster)

Tradičná analýza navrhnutá na podporu vývoja pukov.

Peters
Profesionál

06+18+36

Combi-Sol

Špeciálne navrhnuté na aplikáciu v kombinačnom programe spolu s dusičnanom vápnika
(pri použití systému dvoch nádrží). Môže byť tiež požité ako plné hnojivo. Má pomer N:K 1
ku 6 pre veľmi kompaktný rast rastlín. Ideálny v prípadoch vysokej úrovne dusíka v
zavlažovacej vode.

Peters
Profesionál

27+15+12

Listová výživa
(Foliar Feed)

Peters
Excel

15+05+15
+7 CaO

Calmag na
Špeciálne zloženie na použitie v mäkkej vode. Pomer N:K je zacielený na rast. Môže sa
intenzívny rast miešať s dusičnanom vápnika. Riešenie mixu do jednej nádrže (single-tank mix):
(Calmag
Grower)
obsahuje všetky potrebné živiny.

Peters
Excel

13+05+20
+7 CaO

Peters
Excel

18+10+18

Tvrdá voda - Podpora rastu v situáciách kde sa používa tvrdá zavlažovacia voda. Má okysľovací efekt
intenzívny rast na zavlažovaciu vodu a neutralizuje hydrouhličitany. Zaisťuje stabilné pH v pôde.
(Hard Water
Grower)

Peters
Excel

14+10+26

Tvrdá voda - Zloženie na aplikáciu v tvrdej zavlažovacej vode. Vhodné pre kontrolovaný a kompaktný
ukončenie
rast. Je tiež vhodný v prípadoch, keď je relatívne vysoká úroveň dusíka v zavlažovacej
rastu (Hard
Water Finisher) vode. Tento produkt okysľuje zavlažovaciu vodu a neutralizuje hydrouhličitany.

Peters
Excel

15+15+25

Na extra tvrdú
vodu
(Extra
Acidifier)

Typ Peters

Scotts International b.v.
Budakeszi, H-2092
Pf. 113 MAĎARSKO
E-mail: ugyfelszolgalat@scotts.com
www.scotts.hu

Calmag na
ukončenie
rastu(Calmag
Finisher)

Informácie pre užívateľov

Ak nie je vstrebávanie koreňmi z akýchkoľvek dôvodov ideálne môžu listové živiny
ponúknuť riešenie. Vysoký obsah močoviny a špeciálne modifikované doplnky stopových
prvkov robia z tohto produktu ideálne listové živiny.

Často používané ako pokračovanie 15+05+15 Pestovania CalMag (CalMag Grower).
Zloženie s vysokým obsahom draslíka vedie ku kompaktnejšiemu rastu. Riešenie mixu do
jednej nádrže zaisťuje rastlinám všetky potrebné živiny.

Špeciálne zloženie pre tvrdú zavlažovaciu vodu s vysokou úrovňou hydrouhličitanov. Má
silnejší okysľovací účinok. Prídavné okysľovanie vody môže byť niekedy nevyhnutné, v
závislosti na úrovni hydrouhličitanov.

Engo s.r.o.
Bulharská 39
917 00 Trnava
tel: 033-5340301
www.engo.sk

