ODLIČNO
ZA VAŠE
RASTLINE

ZA VSE VRSTE RASTLIN

ZA RAZKOŠNO TRATO

ZA ZDRAV IN OBILEN
PRIDELEK

ZA BUJNO CVETENJE

BOGATIN-PELETI

SPOMLADI

NARAVNO, S HRANILI BOGATO,
TERMIČNO OBDELANO ORGANSKO GNOJILO

ZA VSE VRSTE RASTLIN

BOGATIN-PELETI je naravno, termično obdelano organsko gnojilo
brez patogenih klic in plevelnih semen, uporabno za osnovno
gnojenje ali dognojevanje vseh vrst rastlin.
Odlikuje ga velika vsebnost mikro in makro hranil, ki
zagotavljajo zdravo rast in razvoj rastlin. Določen delež hranil je
v obliki, ki je rastlinam takoj dostopna. Večina hranil je organsko
vezana, zato se postopoma sproščajo, ne ožigajo korenin in nudijo
rastlinam hranila za daljše časovno obdobje. Tako so izgube
minimalne - lahko gnojimo tudi na zalogo.
Pri gnojenju z BOGATINOM-PELETI povečamo količino organske
mase v tleh, kar ugodno vpliva na strukturo tal, vodno zračni
režim in povečuje mikrobiološko aktivnost v tleh ter vpliva na
pozitivno bilanco humusa.
Nevtralen pH nudi rastlinam optimalne pogoje za rast in preprečuje
zakisanje zemlje. Gnojilo nima neprijetnega vonja, se ne praši in se
enostavno trosi (ročno ali strojno).

za osnovno gnojenje: 2-3 l /10 m2
Bogatin rahlo zadelamo v vrhnjo plast tal
do globine 15 cm.
SPOMLADI
Za pripravo substrata za lončnice
zmešamo 0,5 l Bogatina z 20 l zemlje.
ZELENICA, TRAVNIK
1-2 l Bogatina na 10 m2
Prvič gnojimo spomladi, nato
dognojujemo vsak drugi mesec, pred
dežjem ali pred obilnim zalivanjem.
KOMPOST
Za boljše kompostiranje domačega
komposta dodamo 15 l Bogatina
na 1m2 kompostne mešanice.

Suha snov: 90%

Organska snov: 65-70%

Dušik skupni: 5-5,5%

POLETI

K2O: 2,5-3%

P2O5: 3-3,5%

CaO: 8-9%

pripravimo tekoče gnojilo

MgO: 1-1,5%

pH: 6,8-7%

Mikroelementi: Fe, Cu, Mn, Zn, Na, B, ...

BOGATIN-PELETE pakiramo:
v 5 , 15 in v 30 literske vreče.
Transportno pakiramo:
- na palete po 200 vrečk ( 200 x 5 litrov )
- na palete po 60 vrečk ( 60 x 15 litrov )
- na palete po 21 vrečk ( 21 x 30 litrov )

0,5 l Bogatina namočimo v 10 l vode,
premešamo, pustimo stati čez noč,
naslednji dan zalijemo rastline na vrtu
in v koritih.
POLETI
za dognojevanje
Bogatin potrosimo okrog rastlin ali med
vrstami. Rahlo ga zadelamo v vrhnjo
plast tal. Odličen je za dognojevanje
paradižnika, paprike, bučk, jajčevcev,
cvetače, brokolija, brstičnega ohrovta, . . .

JESENI
Pri sajenju okrasnih čebulnic in za založno
gnojenje vrtov: 3 l na 10 m2.
Bogatin je odličen za vrtne jagode,
pri sajenju.
JESENI
Pri sajenju sadnega drevja, vinske trte in
okrasnih grmovnic:
1-1,5 l Bogatina na sadiko
Bogatin zmešamo z zemljo in ga
enakomerno razporedimo po sadilni jami,
ne direktno na korenine.

BOGATIN-TRATA, peleti
NARAVNO, S HRANILI BOGATO,
TERMIČNO OBDELANO ORGANSKO GNOJILO

ZA TRATE

BOGATIN-TRATA, peleti je naravno, termično obdelano gnojilo
brez patogenih klic in plevelnih semen z dodatkom hranil, ki so
nujno potrebna za zdravo, gosto in zeleno trato.
Določen delež hranil je v obliki, ki je rastlinam takoj dostopna.
Večina hranil je organsko vezana, zato se postopoma sproščajo
in se tudi v večjih nalivih dežja ne izperejo v podtalnico. Le tako
gnojena trata je odporna proti boleznim, bujna in posledično s
svojo gostoto preprečuje razraščanje plevelov. BOGATIN TRATA je
enostaven za raztros (ročno ali strojno) in nima neprijetnega vonja.
Peleti so v barvi trate, zato tudi po raztrosu gnojila BOGATIN TRATA
le ta ostane lepega videza. Vsebnost železa v gnojilu preprečuje
nastajanje in razraščanje mahu.
Suha snov: 90%

Organska snov: 50-55%

Dušik skupni: 6%

K2O: 7,5-8%

P2O5: 3-3,5%

CaO: 8-9%

MgO: 1-1,5%

pH: 6,8-7%

Fe: 2,5-3%

Mikroelementi: Cu, Mn, S, Na, B, ...

Zaradi vsebnosti železa lahko pušča
madeže na kamnitih površinah.
BOGATIN TRATO pakiramo v 15 literske
vreče.
Transportno pakiramo:
na palete po 60 vreč ( 60 x 15 litrov )

BOGATIN-TRATA - SPORT PROFESIONAL, peleti
NARAVNO, S HRANILI BOGATO,
TERMIČNO OBDELANO ORGANSKO GNOJILO

ZA TRATE

BOGATIN - TRATA SPORT PROFESIONAL, peleti je naravno,
termično obdelano gnojilo brez patogenih klic in plevelnih semen
z dodatkom hranil, ki so nujno potrebna za zdravo, gosto in zeleno
trato.
Določen delež hranil je v obliki, ki je rastlinam takoj dostopna.
Večina hranil je organsko vezana, zato se postopoma sproščajo
in se tudi v večjih nalivih dežja ne izperejo v podtalnico. Le tako
gnojena trata je odporna proti boleznim, bujna in posledično s
svojo gostoto preprečuje razraščanje plevelov.
BOGATIN - TRATA SPORT PROFESIONAL je enostaven za raztros
(ročno ali strojno) in nima neprijetnega vonja. Peleti so v barvi
trate, zato tudi po raztrosu gnojila BOGATIN-TRATA SPORT
PROFESIONAL le ta ostane lepega videza. Vsebnost železa v gnojilu
preprečuje nastajanje in razraščanje mahu.
Suha snov: 90%

Organska snov: 50-55%

Dušik skupni: 6%

K2O: 7,5-8%

P2O5: 3-3,5%

CaO: 8-9%

MgO: 1-1,5%

pH: 6,8-7%

Fe: 2,5-3%

Mikroelementi: Cu, Mn, S, Na, B, ...

BOGATIN - TRATO SPORT PROFESIONAL
pakiramo v 15 literske vreče.
Transportno pakiramo:
na palete po 60 vreč ( 60 x 15 litrov )

BOGATIN-VINSKA TRTA, peleti
NARAVNO, S HRANILI BOGATO,
TERMIČNO OBDELANO ORGANSKO GNOJILO

ZA VINSKO TRO

PRED SADITVIJO:
1-1,5 litra na sadiko
Ne trosimo ga naposredno na korenine.
MLADE SADIKE:

BOGATIN TRTA, peleti za vinsko trto (oljke, sadno drevje) so
naravno in termično obdelano organsko gnojilo, ki ne vsebuje
patogenih bakterij in semen plevelov.

0,2-0,3 litra na sadiko (700-800 litrov/ha)
Spomladi pred dežjem.

TRTA V ČASU RODNOSTI:

Povečuje količino humusa in zadržuje vodo v tleh.
Dodani elementi: kalcij, bor, magnezij, žveplo in železo, ugodno
vplivajo na razvoj plodov.

0,3-0,5 litra (1.000-1.500 litra/ha)
Od februarja do novembra pred dežjem.

Nekaj hranil je rastlinam takoj dostopnih. Večina hranil je organsko
vezana, zato se postopoma sproščajo, ne ožigajo koreninin in
nudijo rastlinam hranila za daljše obdobje. Z gnojenjem Bogatin
TRTA nudimo rastlini vsa potrebna hranila za vse faze rasti.
Če gnojilo posipamo pred dežjem, ga ni potrebno zakopavati v tla.
Suha snov: 90%

Organska snov: 60%

Dušik skupni: 4-4,5%

K2O: 6-7%

P2O5: 3-3,5%

CaO: 8-9%

MgO: 2-2,5%

S: 1%

Fe: 0,5%

B: 0,05%

pH: 6,8-7%

BOGATIN - TRTO pakiramo v 30 literske vreče.
Transportno pakiramo po 24 vreč (24x30 litrov)

PRVIČ V SLOVENIJI !

BOGATIN-CVET, peleti
NARAVNO, S HRANILI BOGATO,
TERMIČNO OBDELANO ORGANSKO GNOJILO

ZA CVETJE

BOGATIN CVET, peleti, je naravno, termično obdelano gnojilo
brez patogenih klic in plevelnih semen. Vsebuje dodana hranila in
mikroorganizme, ki so nujno potrebni za bujno in zdravo rast ter
cvetenje.
Nekaj hranil je rastlinam takoj dostopnih. Večina hranil je organsko
vezana, zato se postopoma sproščajo, ne ožigajo koreninin in nudijo rastlinam hranila za daljše obdobje.
Suha snov: 90%

Organska snov: 60%

Dušik skupni: 7%

K2O: 7%

P2O5: 6%

CaO: 8-9%

MgO: 1-1,5%

pH: 6,8-7%

Fe: 0,3%

Mikroelementi ( Cu, Mn, S, Na, B,……..)
Efektivni mikroorganizmiTM (več kot 80 vrst koristnih mikroorganizmov
v pripravku (EM Bokashi)

Obogatenemu organskemu gnojilu so
dodani efektivni mikro organizmi EMTM kot
aktivator hranil. EMTM izboljšajo njihovo
delovanje in učinkovitost, hkrati pa imajo
ugoden učinek na substrat ali zemljo. EMTM
postopoma razgrajujejo gnojila v rastlini
dostopno obliko. S tem omogočajo, da se
snovi zadržijo v substratu in se ob zalivanju
ne izpirajo.

Pester nabor hranil zato deluje dolgotrajno: v substratu se poveča
prisotnost rastnih hormonov, aminokislin in encimov. Tak substrat
preprečuje razvoj patogenih bakterij. Rastlino ščiti in ji izboljša
imunski sistem. Zdrave rastline v zdravem okolju bistveno lažje
prenašajo stres in razvijejo svojo lepoto ter bujnost.

Spomladi in pozno poleti posujemo 0,3 l
BOGATINA CVET na kvadratni meter
površine in plitvo zadelamo.

Gnojilo BOGATIN CVET je primeren za balkonske in okenske
rastline, za lončnice, za oskrbo grobov. Lahko ga uporabljamo tudi
kot tekoče gnojilo.

PRIPRAVA TEKOČEGA GNOJILA

BALKONSKE IN OKENSKE RASTLINE
Za pripravo substrata zmešamo 0,5 l
BOGATINA CVET z 20 l zemlje. Vsake tri tedne dodamo
po tri žličke na korito, ali zalijemo s pripravljeno mešanico.
LONČNICE
Dve žlički BOGATINA CVET zmešamo z enim litrom zemlje.
Nato gnojimo štirakrat letno z eno žličko gnojila,
plitvo zadelamo in zalijemo.

BOGATIN-PELETI

(jumbo vreča)

NARAVEN, S HRANILI BOGAT, TERMIČNO
OBDELAN KOKOŠJI GNOJ (ne vsebuje plevelov)
Prednost uporabe BOGATIN-PELETOV glede na mineralna
gnojila:
- postopno sproščanje hranil - gnojenje za daljši čas,
- nevtralen pH - ne zakisa zemlje,
- pestra vsebnost hranil:
makro hranila (N-P-K , Ca, Mg)
mikro hranila (B, Fe, Cu, Mn….),
- bogat z organsko maso - povečuje humus v tleh,
- povečuje mikrobiološko aktivnost v tleh,
- cenovno ugodnejši od mineralnih gnojil.
Suha snov: 90%

Organska snov: 65-70%

Dušik skupni: 5-5,5%

K2O: 2,5-3%

P2O5: 3-3,5%

CaO: 8-9%

MgO: 1-1,5%

pH: 6,8-7%

Pakirano:
Jumbo vreče (big-bag) 1 m3 (pribl. 700 kg)

OSKRBA GROBOV

0,5 l BOGATINA CVET namočimo v 15 l
vode, pustimo stati čez noč, premešamo.
S tako meša-nico lahko zalivamo vse vrste
okrasnih in vrtnih rastlin.

BOGATIN - CVET pakiramo v 1,5 literske
vrečke.
Transportno pakiramo BOGATIN - CVET po
15 kosov v kartonu.

POVPREČNA PORABA:
Žita:
3 jumbo vreče/ha
Travniki:
2 jumbo vreči/ha
Sadovnjaki in vinogradi:
1-1,5 jumbo vreče/ha

RAZVAJAJTE SVOJO ZEMLJO Z

BOGATINOM

IN ZEMLJA BO RAZVAJALA VAS.

ZA VSE VRSTE RASTLIN
Proizvaja:
JATA EMONA d.o.o.,
Farma Duplica, Korenova cesta 2, 1241 Kamnik
SVETOVANJE IN PRODAJA
01/831 312 02

