
  

 

 

ZEOTECH MINI prémiové trávníkové hnojivo 

Postupný a vyrovnaný růst 

Excelentní barva pro Vaše greeny 

Vyvinuto profesionály pro profesionály 

Není to jednoduché vždy udržet greeny pěkné, zdravé a hratelné, 

ale přesně to vyžadují golfisté. Právě na základě těchto 

požadavků jsme vyvinuli ZEOTECH MINI. Jemně granulované 

trávníkové hnojivo vystavěné na italské technologii, která využívá 

jako nosič živin zeolitovou srukturu Zeotech 300®. Jde o jeden z 

typů italského zeolitu (chabazitu) s nejvyšší kationtovou výměnou 

kapacitou na světě. V hnojivech Zeotech kombinujeme Zeotech 

300® se základními živinami NPK, Mg a Fe do optimálního složení pro výživu golfových greenů. 

Jestliže chcete maximalizovat kvalitativní vlastnosti Vašich greenů – regeneraci, barvu a rezistenci 

vůči chorobám, pak je pro Vás tou nejlepší volbou právě náš produkt ZEOTECH MINI. Přidanou 

hodnotou ZEOTECH MINI je výrazná redukce  úniku živin do okolního prostředí (cca. o 25%), šetří 

Vaše prostředky, odlehčí rozpočtu na hnojení a pomáhá matce přírodě. 

 

ZEOTECH MINI SPRING AND SUMMER  Superior slow release 

NPK 16-0-14 + 2 Fe 

 16% celkového N 

  6,2% amonný N 
  3,2% N jako močovina  

  6,6% řetězená močovina   
 14% K20  oxid draselný 

 2%Fe ve vodě rozpustné železo 

 7% zeolit Zeotech 300® 

   

       Granulace: 0,8 – 1,2 mm 

 

Pomalé a stejnoměrné uvolňování živin. 41% dusíku jako krátce řetězená močovina. Speciálně 

vyvinut pro výživu rostlin během celé vegetační sezony. Až 70 dní účinnosti s intenzivní zelenou 

barvou, stejnoměrným uvolňováním a rychlou rozpustností granulátu. ZEOTECH MINI spojuje 

vlastnosti řetězené močoviny a zeolitu Zeotech 300®. ZEOTECH MINI optimalizuje údržbu a hru, 

greeny jsou díky němu optimálně vyživovány, vytváří perfektní travní povrch a jsou jednodušeji 

udržovatelné. 



  

 

 

ZEOTECH MINI READY   Immediate and secure responce 

NPK 14-0-7 + 2 Fe 

    14% celkového N 

   11,5% amonný N 

   2,5% N jako močovina  

  7% K20  oxid draselný 

  2%Fe ve vodě rozpustné železo 

  4% SiO oxid křemičitý 

  12% zeolit Zeotech 300® 

   

       Granulace: 0,8 – 1,2 mm 

 

Trávníkové hnojivo s vysokým obsahem  zeolitu a křemíku pro silnější  rostliny a perfektní kvalitu 

střihu. Stejnoměrná a dlouhodobá přístupnost živin až 45 dní, s intenzivním zeleným zbarvením 

bez rizika popálení. Díky vysokému obsahu Zeotech 300® působí bez nárazového růstu. Jemná 

granulace garantuje homogenní  rozdělení a rychlou rozpustnost granulí. Ideální zejména jako 

startovní hnojivo a k použití na konci sezony. Vhodný k výživě rostlin během celé vegetační 

sezony.   

ZEOTECH MINI AUTUMN   Summer-winter stress controll 

NPK 14-0-7 + 2 Fe 

  7% celkového N 

   7% amonný N 

   5% P205  fosfát 

  14% K20 oxid draselný 

  4%Fe ve vodě rozpustné železo 

  4% SiO oxid křemičitý 

  19% zeolit Zeotech 300® 

   

  Granulace: 0,8 – 1,2 mm 

 

Stress releaf formulace, s postupným a kontrolovaným uvolňováním dusíku, draslíku a železa. 

Tato vlastnost je zajištěna díky vysokému obsahu zeolitu Zeotech 300® (19%). Tato formulace 

zaručuje stejnoměrnou distribuci,  rychlou přístupnost živin a rychlou rozpustnost granulí. Posiluje  

buněčnou stěnu, podporuje stabilní strukturu travního listu a redukuje grain efekt. Díky tomu je 

kvalita patovací povrchů výrazně navýšena. Zvyšuje rezistenci proti nemocem, vysokým i nízkým 

teplotám a suchu. Propůjčuje trávníku intenzivní tmavou barvu. Posiluje a regeneruje rostliny po 

vysokém zásobení dusíku.   

 



  

 

 

ZEOTECH MINI ROOTER   New turf establishment root elongation 
 

NPK 10-15-10 + 2Mg 

 

  10% celkového N 

   10% amonný N 

  15% P205 fosfát 

  10% K20  oxid draselný 

  2% MgO oxid hořečnatý 

  10% zeolit Zeotech 300® 

 

  Granulace: 0,8 – 1,2 mm 

 

Vyvinuto speciálně pro pískové greeny se zvýšenou potřebou fosforu a hořčíku. Vysoký podíl  

zeolitu Zeotech 300® maximalizuje startovní efekt živin NPK a MgO. Zeotech mini rooter zajišťuje 

rychlý průběh klíčení, zlepšuje rozvoj kořenů a podporuje tvorbu nových odnoží na nových hřištích. 

Aplikace Zeotech mini rooter při aerifikaci zajišťuje  nárůst kořenů díky lepší rozpustnosti fosforu.  

 

ZEOTECH MINI  jednoduše kvalita v každém zrnku. 

Není možné produkovat lepší jemně granulované travníkové hnojivo 

než je ZEOTECH MINI. Naším cílem bylo nabídnout Vám vysoce 

hodnotné hnojivo, stejnýný obsah živin v každé granuli, rychlou 

rozpustnost částic a dostupnost všech obsažených živin rostlinám. 

Chtěli jsme zajistit, jednoduše a bezpečně, jemný granulát o velikosti 

0,8-1,2 mm. Nyní můžeme po mnohaletém výzkumu a vývoji nabídnout plnou paletu 

dlouhodobých hnojiv v různých formulacích   použitelných za všech okolností. Vysoká účinnost, 

hospodárnost a ekologie.  Jednoduše nejlepší trávníkové hnojivo, které je na trhu dostupné. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ZEOTECH hnojiva na dráhy 

Vyrobena stejnou technologií jako ZEOTECH 

MINI.  

Hnojiva Zeotech působí v souladu s fyziologií rostlin. 

To znamená, že živiny jsou kontrolovaně uvolňovány 

přesně podle potřeb rostlin. Produkty Zeotech jsou 

jednoduché, šetrné při použití, vyvážené a bezpečné 

pro životní prostředí. 

 

ZEOTECH N® 12-5-8+2Fe     

Granulát 3mm, jaro-podzim, 35-40 g/m 

Jarní start, 10% Zeotech 300® 

 Bohatý na železo, brilantní zelená barva 

 Okamžitý účinek po aplikaci ve všech růstových fázích 

 Stejnoměrné uvolňování živin 

 Doba účinnosti do 45ti dnů 

 

 

ZEOTECH GOLD® 14-0-8+2Fe     

      Granulát 3mm, jaro-podzim, 30-40 g/m 

 Celoroční použití, 10% Zeotech 300® 

 Vyživuje rostliny vyváženě a jednotným způsobem ve všech vegetačních fázích 

 Nulový obsah P = žádná stimulace rozvoje lipnice roční,  

 Bez skokového růstu 

 Doba účinnosti do 60ti dnů 

 



  

 

 

ZEOTECH SPORT PLUS® 20-0-8+Fe,Zn,CU    

Granulát 3mm, jaro-podzim, 25-30 g/m 

Celoroční použití, 7% Zeotech 300® 

 Doba účinnosti do 90ti dnů, redukuje množství aplikací  

 Bez skokového růstu 

 Intenzivní dlouhodobé zbarvení 

 Bohatý na mikroživiny 

  

ZEOTECH P® 8-12-8      

      Granulát 3mm, výsevy a aerifikace, 30-40 g/m 

Seťová příprava, 15% Zeotech 300® 

 Garantuje rychlé klíčení osiva 

 Zvyšuje zapojení porostu pomocí zlepšení růstu po fázi vzcházení 

 Vyživuje rostliny vyváženě, jednotným způsobem ve všech vegetačních fázích 

 Zlepšuje hustotu porostu po aerifikaci, stimuluje tvorbu kořenů 

 optimální jako hnojivo pro travní koberce  

 Základní hnojivo pro písčité půdy 

 

ZEOTECH K® 8-5-18+2Fe    

     Granulát 3mm, jaro-podzim, 30-45g/m 

     Minimalizace stresu,  6% Zeotech 300® 

 Zajišťuje výšší rezistenci proti klimatickým vlivům v létě i v zimě 

 Zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám 

 Redukuje žloutnutí porostů na podzim a v zimě 

 Brzký jarní růst 

 Doba působení do 45ti dnů  

 

 


