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oSnoVno GnoJenJe:
Tla z nizko vsebnostjo organskih snovi 140-150 g/m2
Tla z visoko vsebnostjo organskih snovi 70-80 g/m2.
Priporočamo, da izdelek vkopljete v prvih 5 - 15 cm tal.
Sadne rastline in grmovnice:  med presajanjem: od 0,3 do 4 kg na rastlino zmešajte z zemljo 
med polnjenjem luknje.
že posajene rastline: od 0,5 do 4 kg na rastlino, v zgornjo plast pod senco krošnje.

tiP GoJenJa Kg/ha čaS UPoRaBe
Oljka 700 - 1000 Začetek vegetativne dejavnosti 
Aktinidija 650 - 750 Začetek vegetativne dejavnosti 
Citrusi 700 - 900 Po zaključenem branju
Koščičasto sadje 700 - 1000 Začetek vegetativne dejavnosti 
Njivska zelenjava 900 - 1000 Pred setvijo ali pred presaditvijo
Trta z namiznim grozdjem 900 - 1200 Po branju ali ob začetku vegetativne dejavnosti 

Vinska trta 700 - 900 Po branju ali ob začetku vegetativne dejavnosti 

Količine in način UPoRaBe:

Opomba v odstotkih izražena šteti kot minimalen, razlike v ti odstotki mogoče pripisati izključno naravne variabilnosti surovin.

izDeleK Je DoVolJen V eKoloŠKem KmetiJStVU
SUROVINE:  
Naravno sušen perutninski gnoj iz neindustrijske reje.
Proizvod je v obliki peletov z zmanjšanim deležem 
vlage (12%     2). Premer 4,5-6 mm.

Kokošji gnoj v peletih POllINA PEllETTATA 
TerComposti je 100 % naraven izdelek, dovoljen v 
ekološkem kmetijstvu. Narejen je na osnovi čistega 
kokošjega gnoja. 
Z izjemno zrelostjo v sebi združuje hranilne lastnosti, 
ki so zaradi peletiranja še izrazitejše.
Kokošji gnoj v peletih POllINA PEllETTATA 
TerComposti je organsko dušikovo gnojilo bogato z 
makroelementi, mikroelementi ter huminskimi in 
fulvinskimi kislinami, ki nastajajo med humifikacijo 
iztrebkov.
Zelo je primeren kot nadomestek za gnoj, saj tla 
obogati s stabilno organsko snovjo (humus) in 
mikroorganizmi, ki izboljšajo njihovo kemijsko, 
fizikalno in biološko rodovitnost. Zaradi pelet je 
razsipanje lažje.

Količine in način UPoRaBe:
Priporočamo, da kokošji gnoj v peletih Pollina Pellet-
tata TerComposti trosite glede na količino organske 
snovi v obdelovalnih tleh in vrsto nameravane pride-
lave. 

KemiJSKi PaRametRi:
pH        7,0 
Skupni dušik (N) 3%
Organski dušik (N) 2%
Organski ogljik (C) 25%
Razmerje C/N 8,3
Stopnja humifikacije 10%
Ravni humifikacije 25%
Vlage 12%    2

SlOVENO

VrEčE pALEttE COD. EAN

Kg 25 Pz 39

Kg 500 Big bag
Vreče 
25 kg

Big bag
500 kg

Proizvod v 
razsutem 

stanju

PaletiziRanJe - PaKiRanJe:


