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Basic Turf NPK
22 - 5 - 8 (+2) + B, Fe, Zn
NPK trávníkové dlouhodobě působící hnojivo s hořčíkem a mikroprvky
 NPK trávníkové dlouhodobě působící hnojivo pro udržovací hnojení všech trávníků se střední až
vysokou zátěží jako jsou sportovní trávníky, parkové trávníky, opalovací louky.
 Hnojivo obsahuje tři typy dusíku - amonný, močovinový a obalovaný dusík. Tato kombinace rychle
působících a dlouhodobě působících dusíků zajišťuje rovnoměrnou a optimální výživu trávníků.
 Dlouhodobě působící dusík zabraňuje nárazovému růstu trávníku a jeho popálení silnou koncetrací
živin. Dlouhodobý dusík zabraňuje vyplavení živin.
 Vyvážený poměr živin zajistí odpovídající výživu trávníků.
 Bezprašné a otěru odolné granule mají vynikající aplikační vlastnosti, které usnadňují manipulaci a
zajištují ideální rozložení živin v trávníku.
Použití:
 Pro hnojení během celého vegetačního období.
Dávkování:
 Sportovní trávník (fotbal, odpaliště)
25 - 35 g/m²
 Fairway
25 - 30 g/m²
 Okrasný trávník, opalovací louka
20 - 25 g/m²
 Přesné dávkování hnojiva zajistí EUROGREEN rozmetadlo nebo štěrbinový aplikátor.

NPK(Mg) trávníkové hnojivo, 22 - 5 - 8 s částečně obaleným dusíkem (40%), s mikroprvky
22,0 % N
Celkový dusík
8,0 % N
Amonný dusík
14,0 % N
Močovinový dusík
5,0 % P2O5
Celkový fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném
4,5 % P2O5
Vodorozpustný fosfor
8,0 % K2O
Vodorozpustný oxid draselný
0,02 % B
Celkový obsah bóru
0,30 % Fe
Celkový obsah železa
0,20 % Fe
Vodorozpustné železo
0,03 % Zn
Celkový obsah zinku
Dodavatel: EUROGREEN CZ s.r.o. • Náměstí Jiřího 2 • 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Obsah balení: 25 kg
Dílčí součást:
11% S

Celkový obsah síry
8% S
Vodorozpustná síra
2,0 % MgO
Vodorozpustný oxid hořečnatý
Aplikační informace: obalení sírou a polymerovým voskem (biologicky rozložitelné).
Pokyny pro skladování: Skladujte na chladném a suchém místě, otevřený pytel se zbytkem hnojiva
vždy dobře uzavřete, zamezte úniku hnojiva do odpadních vod nebo vody, uchovávejte balení mimo
dosah děti a domácích zvířat.
Aplikační poznámky: Pro hnojení trávníků, aplikační množství 20 - 35 g/m², použití během celého
vegetačního období, část dusíku je obsaženo v obalené formě, následně je dusík postupně uvolňován,
aby bylo dosaženo délky působení 8 - 10 týdnů. Přednost mají úřední doporučení.

Skladovat v chladu a suchu.
Výr. číslo: 1244 320

Standard granulát: 1,0 - 4,0 mm

