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Starter Greens EKOseed 
17 - 22 - 5 (+4) + Fe, Mn 

Jemně granulované NPK trávníkové hnojivo s vysokým obsahem fosforu, 

s hořčíkem, mikroelementy a EKOseed®TURF 
 
 Jemně granulované NPK trávníkové hnojivo s vysokým obsahem fosforu a EKOseed®TURF pro 

hnojení nových výsevu a dosevů.  

 EKOseed®TURF zvyšuje odolnost nových rostlinek proti nemocem a současně posiluje růst 
kořenového systému.  

 Vysoký obsah fosforu podporuje rychlé a hluboké zakořenění, a tím pomáhá rychlému rozvoji 
mladých rostlinek.  

 Stopový prvek zinek zabraňuje jeho nedostatku v rostlině z důvodu vysokého obsahu fosforu.  

 Uvolňování dusíku je přizpůsobeno potřebě mladých rostlin. To eliminuje riziko popálení v citlivé 
fázi klíčení a vzcházení nových rostlin. Dusík pomáhá k rychlému zapojení trávníků.  

 Riziko vymývání je minimalizováno, protože dusík není přímo k dispozici, uvolňuje se řízeným 
procesem k potřebě nových rostlin.  

 Jemný, pravidelný a bezprašný Elite granulát výborně propadává do trávníků a je ideální pro nízko 
sečené trávníky.  

 Hnojivo má vynikající aplikační vlastnosti, které usnadňují manipulaci a zajištují ideální rozložení 
živin v trávníku.  

 

Použití: 

 Pro hnojení během celého vegetačního období. 

Dávkování: 

 Sportovní trávník         25 g/m² 

 Golfový trávník (odpaliště, green) 25 g/m² 

 Přesné dávkování hnojiva zajistí EUROGREEN rozmetadlo nebo štěrbinový aplikátor.  

 

 

ES hnojivo 

NPK(Mg) hnojivo, 17 - 22 - 5 (+4) s mikroelementy 
Směsné hnojivo pro použití v zahradnictví 
           17,0 % N Celkový dusík 
    4,8 % N Amonný dusík 
   12,2 % N Močovinový dusík 
           22,0 % P2O5 Celkový fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném 
   19,8 % P2O5  Vodorozpustný fosfor 
 5,0 % K2O Vodorozpustný oxid draselný  
 4,0 % MgO Celkový obsah oxidu hořečnatého 
             3,0 % MgO Vodorozpustný vodorozpustný oxid hořečnatý   

0,2 % Fe Celkový obsah železa 
 0,1 % Mn Celkový obsah manganu 
  1,0 % Zn Celkový obsah zinku 
 
Dodavatel: EUROGREEN CZ s.r.o. • Náměstí Jiřího 2 • 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 
 

Obsah balení: 25 kg 

 

 

ECOseed®TURF je kombinace mikroorganismů Pseudomonas sp., Bacillus sp. a Mykorhiza (Glomus-

Arten). EKOseed®TURF = dříve Proradix®Turf 

Dlouhodobé působení: 48 % celkového dusíku je obaleno.  

Doba působení: až 10 týdnů. 
 

Skladovat v chladu a suchu.       

Výr. číslo: 1234 159                      Elite granulát: 0,5 - 1,2 mm 


