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Standard 
17 - 5 - 17 (+2) 

NPK trávníkové dlouhodobě působící hnojivo s hořčíkem  
 
 NPK trávníkové dlouhodobě působící hnojivo pro udržovací hnojení všech trávníků se střední zátěží 

a s potřebou dodávky fosforu a draslíku. Dále jako univerzální hnojivo pro zahradnictví a 
krajinářství.       

 Hnojivo obsahuje tři typy dusíku - amonný, močovinový a obalovaný dusík. Tato kombinace rychle 
působících a dlouhodobě působících dusíků zajišťuje rovnoměrnou a optimální výživu trávníků.    

 40%-ní dlouhodobě působící dusík zabraňuje nárazovému růstu trávníku a jeho popálení silnou 
koncetrací živin. Dlouhodobý dusík zabraňuje vyplavení živin. 

 Kombinací neobalené močoviny s inhibitorem ureázy NBPT se zabraňuje ztrátám plynného dusíku, 
čímž se zvyšuje účinnost hnojení.  

 Vyvážený poměr N : K zajišťuje dostatečnou zásobu draslíku a zvyšuje dobrou schopnost 
přezimování.  

 Hořčík podporuje tvorbu chlorofylu a fotosyntézy.   

 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: 

 Okrasné trávníky     25 - 35 g/m² 

 Sportovní trávníky            30 - 40 g/m² 

 Výsadby             30 - 50 g/m² 

 Přesné dávkování hnojiva zajistí EUROGREEN rozmetadlo nebo štěrbinový aplikátor.  

 

 

ES Hnojivo 

NPK(Mg) trávníkové dlouhodobě působící hnojivo, 17 - 5 - 17 (+2) 
 
Směsné hnojivo: 
          17,0 % N  Celkový dusík 
     3,5 % N Amonný dusík 
   13,5 % N Močovinový dusík 
 5,0 % P2O5 Celkový fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném 
   4,5 % P2O5  Vodorozpustný fosfor 
            17,0 % K2O Vodorozpustný oxid draselný  
 2,0 % MgO Celkový obsah oxidu hořečnatého  
   1,5 % MgO Vodorozpustný oxidu hořečnatého 
 
Dodavatel: EUROGREEN CZ s.r.o. • Náměstí Jiřího 2 • 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 

      Obsah balení: 25 kg 

 

 

Dlouhodobé působení: 40 % celkového dusíku je dusíku je obaleno sírou a polymerovým voskem 
(biologicky rozložitelné).  

Informace: neobalená část močoviny je ošetřena inhibitorem ureázy NBPT, aby se předešlo ztrátám 
amoniaku. 

 

Doba působení: 8 až 10 týdnů. 
  
Skladovat v chladu a suchu.       

Výr. číslo: 1233 320      Standard granulát: 1,0 - 4,0 mm 


