
P R O F E S S I O N A L
Q U A L I T Y

Zkušenosti profesionálů 
dokazují, že pro dosažení 
vysoce kvalitního trávníku
je výhodné používat
hnojiva s řízeným
uvolňováním živin
a s poměry NPK
uzpůsobenými různým
ročním obdobím.

trÁvníKOvÁ HnOJIvA

Trávníkové hnojivo Once a yeAr 

Nejdlouhodobější hnojivo z řady Garden Boom s technologií POLYON na-
bízí možnost jedné aplikace za rok a tím zajištění přísunu živin pro trávník 
po celé vegetační období. Aplikaci je vhodné provádět v průběhu jara a 
samotná účinnost hnojiva je 6 až 9 měsíců.

• Složení: NPK 25-05-08 + 3 MgO
• Balení: 15 kg
• Dávkování: 60 – 80 g/m²

Trávníkové hnojivo SprIng
Jarní hnojivo s technologií XCU nastartuje trávník během jarních měsíců. 
Optimálně zvolený poměr živin umožní trávníku podpořit rychlý růst a 
vývoj. Hnojivo lze používat i v průběhu roku pro podporu intenzivnějšího 
růstu. Aplikaci hnojiva je možné provádět od dubna do září. Působnost 
hnojiva je 2 až 3 měsíce.

• Složení: NPK 24-05-11 + 3 MgO
• Balení: 15 kg
• Dávkování: 30 – 40  g/m²

Trávníkové hnojivo Summer
Letní hnojivo s technologií XCU. Vyrovnaný poměr dusíku a draslíku za-
jišťuje optimální příjem živin v průběhu letních měsíců, kdy je trávník 
vystaven vysokým teplotám. Pozvolné uvolňování zajistí silný a zdravý 
trávník. Působnost hnojiva je 2 až 3 měsíce.

• Složení: NPK 20-00-20 + 2 MgO
• Balení: 15 kg
• Dávkování: 30 – 40  g/m²

Trávníkové hnojivo Autumn
Hnojivo primárně určené pro podzimní měsíce využívající technologii 
XCU. Zvolený poměr živin pomůže připravit trávník na zimní období,  aby 
lépe odolával stresovým podmínkám. Aplikace tohoto hnojiva má vliv       
i na jarní barvu trávníku a tím i rychlejší zapojení do vegetace v kombinaci 
s jarním hnojivem. Působnost hnojiva je 2 až 3 měsíce.  Vysoký podíl dras-
líku lze využít i pro přihnojení v průběhu vysokých teplot v letním období.

• Složení: NPK 14-00-28 + 3 MgO
• Balení: 15 kg
• Dávkování: 30 – 40 g/m²

Trávníkové hnojivo pre-Seed
Hnojivo určené pro zakládání nových trávníků, pro regeneraci starších 
trávníků a je i vhodné pro aplikaci při pokládce trávníkových koberců. 
Uvolňování živin je zajištěno technologií XCU, kde je poměr živin upra-
ven pro podporu růstu kořenů a rychlé regenerace trávníku. Působnost 
hnojiva je 2 až 3 měsíce.

• Složení: NPK 15-20-10 + 3 MgO
• Balení: 15 kg
• Dávkování: 25 – 30 g/m²

pIne mulcH
Pro zvýšení atraktivity vaší zahrady z hlediska vzhledu a dekorace je vhod-
ným doplňkem piniová kůra z řady Garden Boom. Nabízíme 100% piniovou 
kůru o frakci 40 - 60 mm vhodnou pro exteriérové i interiérové využití.

• Frakce: 40 – 60 mm
• Použití: exteriéry, interiéry
• Balení: 65 l

Šestý smysl
vaší zahrady

Účinek dlouhodobých hnojiv

Účinek rychlorozpustných hnojiv

• Granulace: 2 - 3 mm
• Aplikace: duben až červen
• Množství: 15 kg = 180 až 250 m²

• Granulace: 2 - 3 mm
• Aplikace: červen až srpen
• Množství: 15 kg = 375 až 500 m²

• Granulace: 2 - 3 mm
• Aplikace: duben až září
• Množství: 15 kg = 375 až 500 m²

• Granulace: 2 - 3 mm
• Aplikace: srpen až říjen
• Množství: 15 kg = 375 až 500 m²

• Granulace: 2 - 3 mm
• Aplikace: duben až září
• Množství: 15 kg = 500 až 600 m²

Výhody Piniové dekorační kůry 
Garden Boom
• brání růstu klíčících plevelů
• zamezuje výparu vody
• chrání půdu před erozí
 a vysycháním
• podporuje přirozený vývoj   
 půdních organismů
• vysoký dekorativní vzhled



Probuďte
         svůj šestý smysl

Šestý smysl vaší zahradyŠestý smysl vaší zahrady

P RO F E S S I O N A L
Q U A L I T Y

Your garden’s sixth sense

www.gardenboom.com

Distributor:

Garden Boom – Šestý smysl vaší zahrady
Starosti a péče o trávník jsou v našich klimatických
podmínkách denní starostí majitelů domů a zahrad.
Okolí domu je jeho ozdobou a kvalitní trávník tvoří
jeho nezbytný základ.
Dosáhnout dokonalého vzhledu travní plochy
a pěkné zahrady doposud nebylo nic snadného.
Proto přicházíme s produktem Garden Boom.  

Unikátní koncept
Na vývoji produktů Garden Boom se podílejí profesionálové. 
Zohlednili zejména klimatické podmínky v České republice
i další specifické nároky a potřeby místních zahrad.
Díky tomu dosáhli takového složení jednotlivých produktů 
řady Garden Boom, které pokryje komplexní péči o vaši zahradu.

Komplexní péče
Zahrada je živý organismus a v průběhu sezóny se mění.
Proto je Garden Boom připraven řešit každou situaci.
Od výsevu nového trávníku přes jeho sezónní údržbu
až po případné korekce. Na každou otázku má odpověď.
A na každou potřebu vašeho trávníku má vhodný produkt.

Profesionální servis
S produkty Garden Boom získáváte odborný servis.
Nakupujete u odborníků, zahradních architektů
nebo realizátorů zahrad. Ti jsou připraveni poskytnout
poradenství nejen při nákupu. S důvěrou se na ně můžete 
obracet v průběhu údržby vaší zahrady.
Proto tu jsou. Dávají řadě Garden Boom šestý smysl.

Objevte novou a zcela
jedinečnou tvář vaší zahrady.

Kvalitní trávník už nemusí
být jen nesplněným snem. 

Na trh přichází Garden Boom.

Garden Boom nabízí
tři základní travní směsi,
které pokryjí vysoké nároky
budoucích uživatelů
z hlediska hustoty,
odolnosti vůči zatížení,
chorobám,
požadavku na rychlost
regenerace a především
na vzhledové kvality
trávníku.

trAvní SměSI

Your garden‘s sixth sense

Travní směs SpOrt 

Je určena pro intenzivně zatěžované trávníky. Svým složením kombinuje 
především odrůdy lipnic a jílků pro vysoce kvalitní a odolný trávník s ve-
lice dobrou regenerací. Samotné složení trávníku vychází z dlouholetých 
zkušeností v zakládání a péči o profesionální sportovní trávníky.

• Odolnost zatížení: vysoká
• Rychlost zapojení: vysoká
• Nároky na péči: střední

• Výška seče: 3 – 5 cm
• Výsevek: 30 – 40 g/m²
• Balení: 10 kg

• Výška seče: 2 – 5 cm
• Výsevek: 25 – 30 g/m²
• Balení: 10 kg

Travní směs regenerAce
Je určena pro obnovu poškozených trávníků. Hlavním benefitem této 
směsi je velice rychlý růst a zapojení do stávajícího trávníku. Základem 
směsi jsou jílky vytrvalé, které splňují hlavní požadavek na rychlé zapojení 
do trávníku a tím obnovení poškozených míst.

• Odolnost zatížení: vysoká
• Rychlost zapojení: vysoká
• Nároky na péči: střední

• Výška seče: 3 – 6 cm 
• Výsevek: 30 – 40 g/m²
• Balení: 10 kg

Travní směs pArK
Je určena především pro okrasné trávníky typu parkových či rodinných 
zahrad s menší intenzitou zátěže, kde je důraz kladen především na sa-
motný vzhled trávníku. Základem této směsi je kombinace kostřav červe-
ných, které podporují hustý travní drn s nižším vzrůstem.

• Odolnost zatížení: střední
• Rychlost zapojení: střední
• Nároky na péči: střední

Složení travní směsi PARK %
Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 20
Kostřava č. krátce výběž. (Festuca rubra trichophylla) 20
Kostřava dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 20
Lipnice luční (Poa pratensis) 15
Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 25

Složení travní směsi SPORT %
Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 15
Kostřava dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 10
Lipnice luční (Poa pratensis) 15
Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 60

Složení travní směsi REGENERACE %
Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10
Lipnice luční (Poa pratensis) 5
Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 85


