
A Scotts apresenta a nova geração do Sierra-
blen: SierrablenPlus.  Resumindo, as principais 
propriedades do novo SierrablenPlus são um 
melhor arranque da estação de crescimento, 
uma cor mais uniforme e maior longevidade. 
 
Tudo isto é possível graças à nova tecnologia 
de encapsulado e uma granulometria mais fina 
do produto, Sierrablen Plus proporciona-nos um 
fertilizante com efeitos de longa duração que 
também garante um crescimento mais uniforme 
e prolongado do seu relvado.  

 
 

O original melhorado 

Vantagens do Sierrablen Plus  
Nova tecnologia de encap-
sulado 

Menor granulometria 

 Rápida coloração do relva-
do 

 Garantia de grande longe-
vidade 

 Cor homogénea 

 Crescimento uniforme 

 3 meses de longevidade  

 Mais grânulos por m2  

 7500 grânulos por m2; 6 vezes 
superior a um fertilizante standard 
(1250) 

 Melhor distribuição ao aplicar o 
produto 

 Penetração e dispersão mais 
rápida no solo 

Resultado após a aplicação de um fertilizante 
tradicional: crescimento irregular, formação de 
manchas e cor inferior. 

Após a aplicação do SierrablenPlus: a distribui-
ção uniforme provoca um crescimento homogé-
neo e uma cor verde intensa  

  

Uma granulometria maior provoca um 
distribuição irregular e um crescimento 
desigual do relvado 

Uma granulometria mais fina permite 
uma distribuição mais uniforme e 
provoca um crescimento e cor homogé-
neos 

Aplicação (g/m2) 25 25 

Granulometria 2.0-4.0 0.85-2,0 

N.º de grânulos / g 50 350 

N.º de grânulos/ 1250 8750 

 

Sierrablen Plus apresenta 5 formulações: 
 
Spring&Summer 24+5+13  
 Ideal para inicio da estação de crescimento. 
 Elevado teor em azoto, assegurando um efeito inicial rápido.  
 Activo a baixas temperaturas.  
 Estimula o crescimento radicular e permite um crescimento forte e saudável. 

 
Active 19+5+18+MgO+Fe  
 Indicado para Primavera/Verão. 
 A tecnologia melhorada do encapsulado garante uma libertação mais eficiente do azoto.  
 Com Magnésio para melhorar a cor e um pack completo de micronutrientes que tornam o relvado mais saudável e resistente. 

 
Renovator20+20+8  
 Ideal para ressementeiras, sementeiras e renovação de relvados.  
 Os minigranulos permitem uma óptima distribuição, ajudando a estabilizar o relvado.  
 A tecnologia de encapsulado melhorada favorece um arranque lento e evita riscos de queimaduras.  
 O alto teor em fósforo fomenta o desenvolvimento do sistema radicular. O azoto encarrega-se que o relvado cresça forte e rapidamente. 

 
Stress Control 15+0+28+MgO  
 A melhor preparação para o Inverno, proporcionando um relvado denso e verde na Primavera.  
 Com extra magnésio para melhorar a cor.  
 O elevado teor em Potássio garante paredes celulares mais fortes, resultando em plantas mais fortes e resistentes. 
 A planta de relvado é mais resistente a temperaturas mais baixas. 
 

High N 30+5+5 
 Fertilizante ideal para carências de azoto e recuperação vegetativa 
 Dose elevada de azoto para uma rápida coloração do relvado 
 A granulometria permite uma distribuição muito eficaz 
 Grande flexibilidade de dosagem e precisão da aplicação 
 Garante um relvado saudável e resistente. 

Granulometria  Crescimento uniforme 



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

Longe- 
vidade 

Granulo- 
metria 

Dose  
g/m2 

Spring & Summer 
24+5+13  

Recuperação vegetativa- manu-
tenção  2 3 19 79 3m 0,85-2,0mm 25-35 

Active 
19+5+18+MgO+Fe 

Nutrição durante toda a fase de 
crescimento  - 1 18 95 3m 0,85-2,0mm 25-35 

Renovator 
20+20+8 

Sementeira, regeneração, resse-
menteira 

 - 4 16 80 3m 0,85-2,0mm 25-35 

Stress Control 
15+0+28+MgO 

Stress térmico 
 - - 15 100 3m 0,85-2,0mm 25-35 

High N 
30+5+5 

Carências de Azoto e recupera-
ção vegetativa  2,6 3,6 23,8 79  3m 0,85-2,0mm 25-35 
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INSERIR BROCHURA 




