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ZRAČENJE TRATE: Plantella Kremenovi peski 

GRABLJENJE

ZALIVANJE

SETEV: Plantella Travna semena 

ODSTRANJEVANJE MAHU: Plantella Proti mahu 3v1 

GNOJENJE 3X LETNO: Plantella Gnojilo za travo 

GNOJENJE 1X LETNO: Plantella Formula 365 za travo 

GNOJENJE: Plantella Jesensko gnojilo za travo

KOLEDAR OPRAVIL
ZA SANJSKO TRATO
Pri negi trate je izbira optimalnega trenutka 
za posamezno opravilo ključnega pomena. 
Plantella svetuje, kaj morate narediti, da bo 
vaša trata v najboljši formi vse leto. 

Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, 
v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si  |  UNICHEM.si

PRIPOROČENI ČAS
Primerni meseci za opravilo.

OPTIMALNI ČAS
V teh mesecih z opravilom dosežete najboljši učinek. 



Specialno gnojilo za travo v granulah s takojšnjim in
dolgim delovanjem vsebuje vse potrebne hranilne
snovi za pravilno prehrano vseh vrst trat, tako
okrasnih kot tudi športnih. Uravnoteženo razmerje
hranil zagotavlja, da ostane trava gosta, enakomerno
zelena in primerna za hojo.

Specialno gnojilo za jesensko gnojenje trSpecialno gnojilo za jesensko gnojenje trave omogoča
tvorjenje močnejših in globljih korenin, ki zagotavljajo
boljše prezimovanje, taka trava pa bo tudi naslednjo
pomlad pripravljena za hitro rast.

Specialno sredstvo proti mahu nudi
trojno delovanje. Vsebuje železo, ki
uspešno odpravlja in preprečuje mah
v trati, dodana glavna hranila (dušik,
fosfor in kalij) pa travi omogočajo hitro
priraščanje in krepko rast. Vsebuje tudi
izbrane kremenizbrane kremenove peske, ki rahljajo in
zračijo travnato površino.

Izbrane mešanice travnih semen zagotavljajo optimalno 
izbiro za vsako lego. Semena Univerzal so specialna 
mešanica, sestavljena iz vrst in sort trave, ki so primerne 
za vse podnebne razmere in lege. Semena Adria so idealna 
za odporno in trpežno trato v suhih in vročih razmerah. 
Viva zagotavlja gosto in zdravo trato v senčnih legah. 

Premium trPremium travna semena Contessa pa so sestavljena iz 
visoko kakovostnih vrst in sort trav, ki so primerne za vse 
razmere. Vsako seme je obloženo z natančno toliko hranili, 
kolikor jih potrebuje za začetno kalitev. Obloženost semen 
s hranili zagotavlja tudi, da se ptice z njimi ne hranijo.

UČINKOVITI IZDELKI ZA SANJSKO TRATO

Membransko gnojilo Plantella Formula 365 je idealno 
za gosto, močno in žametno zeleno trato. Je plod 
tehnološke dovršenosti, s katero se hranila dušika, 
fosforja in kalija obdajo s postopoma topno 
membrano. Tako se skrbno izbrana mešanica hranil 
nadzorovano sprošča glede na temperaturo zemlje in 
s tem travi zagotavlja uravnoteženo prehrano.

S Plantella S Plantella Formulo 365 gnojimo le enkrat na sezono, 
saj postopna topnost membrane zagotavlja, da trava 
v vsakem trenutku prejme ravno pravšnjo količino 
hranil.




