
 
 
Osmocote, cel mai sigur şi mai performant! 
Osmocote este un îngrăşământ peliculat. Fiecare granulă conţine NPK+Me. Un înveliş din răşină organică 
este aplicat în jurul granulei. Acest înveliş asigură faptul că nutrienţii sunt puşi la dispoziţia plantei pe o 
perioadă îndelungată de timp. Este important ca nutrienţii să fie protejaţi de scurgeri şi să elibereze 
treptat în fiecare zi cât este nevoie pentru plantă.    
  Avantaje 
 plantele se dezvoltă mai bine deoarece beneficiază în orice moment de nutrienţii de care au nevoie 

 osmocote nu poluează mediul înconjurător, scurgerea nutrienţilor este minimizată datorită 
învelişului acestora 

 calitatea plantelor este garantată datorită creşterii uniforme 
 rezistenţă mai bună la boli şi dăunători, datorită unei dozări optime a nutrienţilor şi a unei 

creşteri sănătoase a plantei 
 clienţi mulţumiţi: plantele îşi păstrează aceeaşi calitate chiar şi după vânzare, datorită unei 

eliberări continue de nutrienţi 
 osmocote este disponibil în diferite longevităţi ( 3 .4 luni, 5 - 6 luni, 8 - 9 luni şi 12 - 14 luni). 

Longevitatea indică perioada de timp de care o granulă are nevoie pentru a elibera nutrienţii.  
 
Eliberarea nutrienţilor este influenţată de: 

 temperatura medie a solului 
 tipul de înveliş (tipul materialului folosit)  
 grosimea învelişului 

  
Nu este influenţată de alţi factori: pH, EC, materie organică, calitatea apei sau ploaie, etc. 
  
     Perioadele de longevitate sunt calculate la o temperatură medie de 21 grade C, cu cât temperatura 
scade -  perioada de longevitate creşte şi invers. Prin urmare îngrăşământul Osmocote poate fi folosit în 
orice perioadă a anului cu succes. 
 
PRODUSE: 

1. Osmocote START 11+11+17+2MgO+ME  
Osmocote Start este creat special pentru fertilizarea culturilor cu ciclu de scurt de vegetație sau pentru 
fertilizarea de început a culturilor ce urmeaza a fi transplantate dupa 6 saptamâni. Osmocote Start este 
foarte bine adaptat la culturile de legume sensibile la salinitate şi la butaşii care se inrădăcinează mai 
greu. Spre deosebire de ingrăşămintele tradiţionale, Osmocote Start evită riscurile salinităţii excesive şi 
levigării nutrienţilor; plantele dvs. vor beneficia intotdeauna de aportul corect de nutrienţi. 
 

 longevitate 1-1.5 luni (6 săptămâni) 
 doză: 1 - 1.5 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg     

 
2. Osmocote BLOOM 12+07+18+ME 

Osmocote Bloom este creat special pentru flori anuale și bienale, precum petunii, craițe, galbenele, 
panseluțe, garofițe etc. Datorita granulației sale foarte fine, Osmocote Bloom poate fi încorporat usor si 
uniform în substratul de crestere. Se recomanda mai întâi amestecarea îngrașamântului cu substratul de 
cultura și abia apoi plantarea. Osmocote Bloom asigura necesarul de nutrienți pentru majoritatea 
plantelor anuale și bienale dar și pentru primele saptamâni dupa vânzarea lor, la clientul final. 



 
 longevitate 2-3 luni  
 doză: 1-1,5 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
Osmocote Exact, singurul îngrasamânt peliculat de generația a 3-a, este unic. Alegând Osmocote Exact, 
alegeți cel mai sigur îngrașământ, uniformitatea si egalitatea în distribuție, dar si eliberarea nutrienților 
într-un interval de timp prestabilit. 
Siguranță unică - Conceptul Osmocote Exact este unic. Niciun alt îngrasamânt peliculat nu va ofera atât 
de multe garanții înaintea utilizarii. Pentru cultura în sere, unde cerințele tehnice sunt ridicate, 
Osmocote Exact ofera avantaje decisive la capitolul siguranței culturilor. Fiecare categorie de longevitate 
poate fi recunoscuta prin culoarea câtorva granule. Prin urmare, veți ști sigur care este longevitatea 
produsului folosit atunci când amestecați produsul în substrat. 

 
3. Osmocote Exact 16+9+12+2Mg+ME    
 longevitate 3-4 luni  
 doză: 3 - 3.5 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
4. Osmocote Exact 11+11+18+ME 
 longevitate 3-4 luni  
 doză: 3 -  3.5 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
5. Osmocote Exact 15+9+12+2Mg+ME   
 longevitate 5-6 luni 
 doză: 3.5 - 4 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
6. OsmocoteExact 11+11+18+ME 
 longevitate 5-6 luni 
 doză: 3,5 - 4 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
7. Osmocote Exact 15+9+11+2Mg+ME 
 longevitate 8-9 luni 
 doză: 4 - 5 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
 

8. Osmocote Exact 15+9+11+2Mg+ME 
 longevitate 12-14 luni 
 doză: 4 - 5,5 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
 

9. Osmocote Exact Tablete 14+08+11+3Mg+ME 



Osmocote Exact Tablete va ofera posibilitatea de dozare foarte precisa într-un mod simplu. Datorita 
formei sale conice, tableta poate fi împinsa cu usurința în substratul de cultura. Tabletele au o 
greutate de 7,5 grame. 
 
 longevitate 5-6 luni 
 doză: o tableta la 1l volum substrat, în cazul plantelor ornamentale 2 tablete la fiecare 20 de cm 

înălţime a plantei ( în cazul plantelor înalte )  
 ambalaj: cutie de 7.5 kg cu 1000 de tablete 

 
10. Osmo Top 22+05+10+2MgO+Me 
Atunci când este necesară o înverzire rapidă a plantelor! 
Osmo Top este un îngrășământ parțial peliculat, conceput special pentru aplicări la suprafața 
substratului, la plantele din pepiniera, crescute în ghivece sau containere. Prezinta o longevitate de 
2 - 3 luni iar o parte din granule se descompun imediat după aplicare pentru o fertilizare rapida. 
OsmoTop conține 3 microelemente esențiale pe lângă NPK precum si magneziu, pentru a asigura un 
efect rapid de înverzire a plantelor. OsmoTop aderă la suprafața substratului, iar granulele nu conțin 
praf. În timp ce 70% din azotul conținut în îngrășământ este peliculat, restul de 30% este nepeliculat, 
fiind disponibil plantelor imediat după aplicare. 

 
11. Osmocote Topdress 22+05+06+2MgO+Me 
Cu Osmocote Topdress FT, granulele nu se mai pierd accidental! 
Adezivul special adaugat îi conferă produsului aderența la suprafața mediului de cultura dupa 

aplicare. Nu se pierde îngrasamânt nici daca ghivecele sunt rasturnate de vânt. Refertilizarea este uneori 
necesara pentru plantele ramase în stoc. Astfel este necesara o fertilizare a plantelor pentru ca acestea 
sa-și pastreze aracteristicile și sa poata fi vandabile în sezonul urmator. Pentru astfel de situații, Everris a 
creat Osmocote Topdress FT 22-5-6, cu longevitate de 4-5 luni. 

Osmocote Topdress FT a fost creat special pentru aplicările la suprafaţa ghivecelor in care cresc 
plantele. Produsul poate fi aplicat la suprafața substratului din containere pentru o inverzire rapidă sau 
pentru corectarea rapidă a simptomelor de carenţă. 

 
Osmocote Pro este un îngrasamânt cu eliberare controlata din generația a 2-a, cu conținut ridicat de 
NPK. Acesta conține toate microelementele necesare si are o perioada de longevitate fixa. 
 

12. Osmocote Pro 17+11+10+2MgO+ME 
 longevitate 3-4 luni 
 doza: 3 - 3.5 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
13. Osmocote Pro 17+11+10+2MgO+ME 
 longevitate 5-6 luni 
 doza: 3.5 - 4 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
14. Osmocote Pro 11+10+19+2MgO+ME 
 longevitate 5-6 luni 
 doza: 3.5 - 4 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 



15. Osmocote Pro 16+11+10+2MgO+ME 
 longevitate 8-9 luni 
 doza: 4 - 5 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
16. Osmocote Pro 16+11+10+2MgO+ME 
 longevitate 12-14 luni 
 doza: 4 - 5,5 kg/m3 de substrat 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
Peters oferă rezultatele cele mai bune la culturile cu valoare ridicată sau atunci cand există probleme cu 
apa de udat.  
Puteţi alege formula Peters potrivită pentru apă dură, normală sau cu duritate scăzută. Peters conține 
nutrienți cu o puritate și o solubilitate ridicată. Dintre ingrășămintele hidrosolubile de la Everris, numai 
Peters conţine complexul special „M-77”, un complex care ajută la absorbția totală a nutrienților. 
Astfel, aveţi siguranţa maximă că nutrienţii ajung unde este nevoie de ei: in plantă. După aplicare, 
plantele răspund rapid iar cultura este perfectă! Efectele sale se pot vedea aproape instant. 
Peters Professional oferă rezultate excelente, indiferent de compoziţia apei. Dacă doriţi cel mai bun 
produs pentru plantele dvs., iar duritatea apei de irigat este fi e foarte mare, fi e foarte scăzută, alegeţi 
Peters Excel. 

 
17. Peters Professional COMBI SOL 06+18+36+3MgO+ME 
 formulă nouă, realizată special pentru a oferi plantelor cantităţiile necesare de nutrienţi în faza 

de înflorire. Pentru o creştere ompactă şi controlată, cu un conţinut suplimentar de fier ce 
asigură o culoare bună a frunzelor 

 doza: 1,5 g/l  
 ambalaj: saci 15 kg 

 
18. Peters Professional BLOSSOM BOOSTER10+30+20+2MgO+ME 
 pentru o bună inducţie florală 
 doza: 1,5 g/l  
 ambalaj: saci 15 kg 

 
19. Peters Professional PLANT STARTER 10+52+10+ME 
 folosit pentru o mai bună şi uniformă înrădăcinare 
 doza: 0,5 g/l 
 ambalaj: saci 15 kg 

 
20. Peters Professional POT PLANT SPECIAL 15+11+29+ME 
 folosit special pentru plante la ghiveci. raportul N:K - 1:2 asigură o culoare bună, o creştere 

controlată şi calitate superioară. Conţine o cantitate relativ mare de azot nitric uşor de absorbit. 
 doza: 1,5 g/l  
 ambalaj: saci 15 kg 

 
21. Peters Professional POINSETIA MIX 17+07+27+2MgO+ME 
 folosit în special pentru Poisetia (crăciuniţe). Cantităţi diferite de B, Zn şi Mo, cu un nivel de azot 

nitric, asigurând plantei o calitate şi creştere foarte bună 
 doza: 1,5 g/l  



 ambalaj: saci 15 kg 
 

22. Peters Professional WINTER GROW SPECIAL 20+10+20+ME 
 folosit în general la temperaturi scăzute şi condiţii meteo nefavorabile. Conţine mult azot nitric 

ce se absoarbe uşor pentru efect rapid. Ideal pentru o creştere bună pe timp de iarnă.   
 doza: 1 g/l  
 ambalaj: saci 15 kg 

 
23. Peters Professional ALL ROUND 20+20+20+ME 
 folosit pentru dezvoltare, cu vaste posibilităţi de aplicare. Potrivit în mod special pentru 

utilizarea pe timp de vară. Acţionează ca hrană foliară.  
 doza: 1 g/l  
 ambalaj: saci 15 kg 

 
 

24. Peters Professional HI NITRO 30+10+10+ME 
 folosit pentru creştere. A se folosi în condiţii de climat cald şi atunci când cantităţi de azot sunt 

neceare rapid. Acţionează ca hrană foliară. 
 doza: 1 g/l  
 ambalaj: saci 15 kg 

 
25. Peters Professional POTASSIUM BOOSTER 12+00+43+ME 
 folosit în special aunci când planta are nevoie de  o cantitate mare de potasiu. Raport 1:4 

asigurând rapid un conţinut ridicat de potasiu. Conţine o gamă completă de microelemente ce 
asigură o culoare bună. Azot nitric complet. 

 doza: 1,5 g/l  
 ambalaj: saci 15 kg 

 
26. Peters Excel CALMAG FINISHER 12+06+20+6.5CaO+2MgO+ME 
 formulă cu un conţinut ridicat de potasiu, ceea ce duce la o creştere compactă. Soluţie-amestec 

pentru un singur recipient, oferind plantelor toţi nutrienţii necesari. 
 doza: 1,5-2 g/l/săptămână  
 ambalaj: saci 15 kg 

 
27. Peters Excel Soft water CaMg 14+06+14+6.5CaO+2.5MgO+ME 
 formulă specială utilizată pentru apa de ploaie. Raportul N:K orientat spre creştere. Se poate 

amesteca cu nitrat de calciu. Soluţie-amestec pentru un singur recipient, oferind plantelor toţi 
nutrienţii necesari. 

 doza: 1-1,5 g/l/săptămână  
 ambalaj: saci 15 kg 

 
28. Peters Excel HARD WATER GROWER 18+10+18+2MgO+ME 
 folosit pentru dezvoltarea plantelor şi atunci când utilizăm pentru udare apa dură. Are un efect 

de acidifiere asupra apei de irigaţie şi neutralizează bicarbonatul. Asigură în sol un nivel stabil de 
pH. 

 pentru dezvoltarea plantelor 
 doza: 1g/l/săptămână 
 ambalaj: saci 15 kg 



 
29. Peters Excel ESTRA ACIDIFIER 15+14+25+ME 
 formulă ideală folosită în cazul utilizării apei dure cu un nivel ridicat de bicarbonaţi. Are un efect 

puternic de acidifiere. Acidifierea suplimentară poate fi benefică câteodată, în funcţie de 
nivelurile de bicarbonaţi. 

 pentru dezvoltarea şi înflorirea plantelor 
 doza: 1-1,5g/l/săptămână 
 ambalaj: saci 15 kg 

 
30. Peters Excel HARD WATER FINISHER 14+10+26+2MgO+ME 

 folosit atunci când utilizăm pentru udare apa dură. Formulă potrivită pentru o creştere 
controlată şi compactă. Este de asemenea o formulă adecvată atunci când avem în apă un nivel 
ridicat de azot. Are un efect de acidifiere asupra apei de irigaţie şi neutralizeză bicarbonatul 

 pentru condensarea creşterii şi înflorire 

 doza: 1,5-2 g/l/săptămână  

 ambalaj: saci 15 kg 
 
Universol, etalonul in domeniul ingrăşămintelor hidrosolubile pentru plante la ghiveci, plante 
anuale și bienale şi plante in ghiveci/container din pepiniere. 
 

31. Universol GALBEN 12+30+12+2.2MgO+ME 
 după transplantare, pentru înrădăcinare; pentru inducție florală 
 doza 1 g/l/săptămână 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
32. Universol ALBASTRU 18+11+18+2.5MgO+ME 
 pentru dezvoltarea plantelor 
 doza: 1g/l/săptămână 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
33. Universol VERDE 23+6+10+2.7MgO+ME 
 pentru dezvoltarea plantelor 
 doza: 1g/l/săptămână 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
34. Universol VIOLET 10+10+30+3.3MgO+ME 
 pentru condensarea creşterii şi înflorire 
 doza: 1,5g/l/săptămână 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
35. Universol ORANGE 16+5+25+3.4MgO+ME 
 pentru condensarea creşterii şi înflorire 
 doza: 1,5-2 g/l/săptămână 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
36. Universol BASIC 04+19+35+4.1MgO+ME 
 pentru condensarea creşterii şi înflorire 
 doza: 1,5-2 g/l/săptămână 



 ambalaj: saci 25 kg 
 

37. Universol ALB 15+00+19+9CaO+2MgO+ME 
 pentru dezvoltarea plantelor, 
 doza: 1-1,5g/l/săptămână 
 ambalaj: saci 25 kg 

 
 


