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    K 38                 
0 - 0 - 38 (+5) 

Jemně granulované draselné trávníkové hnojivo s hořčíkem 
 

 Jemně granulované dlouhodobě působící trávníkové hnojivo s vysokým obsahem draslíku.  
Pro cílený přísun draslíku na všechny trávníkové plochy a pro zvýšení obsahu draslíku během 
celého vegetačního období.   

 Kombinací rychleji dostupného a dlouhodobě působícího draslíku je dodán draslík do vegetační 
vrstvy dlouhodobě k potřebě trávníku. 

 Použitím technologie obalení se minimalizuje vyplavování. 

 Vysoký obsah draslíku podporuje odolnost trav a dobré přezimování, zlepšuje odolnost letnímu 
stresu ze sucha a tepla.  

 Dlouhodobě působící draslík a síran draselný snižuje zasolení, a tím i nebezpečí popálení. Tak je 
možné hnojivo používat během celého vegetačního období.  

 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: 

 Použití během celého vegetačního období.  

 Především na pískových půdách a na živiny chudých vegetačních vrstvách (např. ČSN hřiště, 
golfové greeny). 

 

Dávkování:     

 Sportovní trávník                 20 - 25 g/m² 

 Golfový trávník - odpaliště    20 - 25 g/m²     

                          - green, po aplikaci zavlažit                 7 - 15 g/m² 

 Přesné dávkování hnojiva zajistí EUROGREEN rozmetadlo nebo štěrbinový aplikátor.  

 

 

Síran draselný 38, s částečně obaleným draslíkem 73 %  
 
           38,0 % K2O Vodorozpustný oxid draselný  
 
Dodavatel: EUROGREEN CZ s.r.o. • Náměstí Jiřího 2 • 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 
 

      Obsah balení: 25 kg 

 

 
 5,0 % MgO Celkový obsah oxid hořečnatý 
   3,7 % MgO  Vodorozpustný oxid hořečnatý  
             7,0 % S  Vodorozpustná síra 
 
Obaleno použitím polymerů.  

Skladování: v chladu a suchu, při nesprávném skladování může hnojivo zvlhnout, po otevření obalu je 
třeba hnojivo spotřebovat nebo opětovně dokonale uzavřít, uschovávejte mimo dosah dětí a domácích 
zvířat. Hnojivo nesmí být vypuštěno do kanalizace nebo do vodních toků. 

Návod k použití: pro hnojení sportovních a okrasných trávníků s požadavkem na přísun draslíku, 
použití během celého vegetačního období a to i pro podzimní hnojení. 

Doba působení: 3 až 4 měsíce. 

Aplikační množství: 7 - 25 g / m², po aplikaci prší 
Další aplikační doporučení na obalu, oficiální doporučení mají vždy přednost. 

 

Výr. číslo: 1263 130                      Elite granulát: 0,5 - 1,2 mm 


