
Vantagens do Sierrablen  

Relvado forte e saudável ► Alimentação contínua e equilibrada 

Amigo do ambiente ► Praticamente não há perda de produto 

Seguro ► Pequeno risco de queimaduras 

Fácil de aplicar ► Funcionamento prolongado e baixa 
frequência de fertilização 

Eficaz e eficiente ► A libertação de nutrientes é feita em 
função das necessidades das plantas. 

Melhor sanidade ► Menor risco de doenças 

Fertilizante de libertação controlada, desenvolvido espe-
cificamente para fairways, campos desportivos, relvados 
e jardins, com o objectivo de aumentar a longevidade 
dos relvados em óptimas condições. 
 
A Scotts tem duas tecnologias patenteadas, Resina e Poly
-S, as quais garantem uma emissão continua de nutrientes 
(estão revestidos de uma fina camada de resina ou enxo-
fre e polímero).  
Após a aplicação do fertilizante, o vapor de água entra 
nos grânulos. Os nutrientes são libertados, de forma con-
trolada, de modo a que a relva receba diariamente, a 
alimentação que necessita. A espessura do revestimento e 
a percentagem do material encapsulado, determinam a 
longevidade do produto. 
  
Disponível nas seguintes formulações equilibradas : 

Ligação para Filme www.scottsprofessional.com/en/
product/277 

Produto  Descrição  PDF NO3- NH4+ UREIA 
%N 
Encaps
. 

Longe- 
vidade 

Granulo- 
metria 

Dose  
g/m2 

Sierrablen  
31+5+7 

Ideal para Primavera/Verão, proporcionando 
uma resposta rápida na coloração.  - 1.7 29.3 63% 2-3 m 1.8-4.0mm 25-30 

Sierrablen 
16+8+16+5MgO+Fe 

Flexível e equilibrado, pode ser usado durante 
todo o ano, sendo, no entanto mais usado no 
Outono/Inverno. 

 1.1 3.0 11.9 50% 2-3 m 1.8-4.0mm 25-40 

Sierrablen  
16+25+12 

Fertilizante “starter”, para sementeiras, resse-
menteiras e colocação de tapete, proporcio-
nando uma nutrição constante durante a insta-
lação do relvado, tornando-a mais rápida e 
com melhor enraizamento. 

 - 5.5 10.5 50% 2-3 m 1.8-4.0mm 25-40 

Sierrablen 
24+5+10+2Fe 

Fertilizante universal, de grande longevidade, 
que pode ser utilizado todo o ano, criando 
relvados com boa resistência ao calor, seca e 
frio. 

 1.0 1.8 21.2 90% 4-5 m 1.8-4.0mm 25-40 

Sierrablen Flora 
17+9+8+4MgO 

Com grande longevidade, é ideal na instala-
ção e manutenção de canteiros, árvores e 
arbustos.  

        

INSERIR BROCHURA e folhetos informativos 


