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                    Greens P 56               
                20 - 5 - 9 (+3) + Fe, Mn 
             Jemně granulované NPK trávníkové hnojivo  

s hořčíkem, mikroelementy a posilujícím účinkem pro růst 
 
 Jemně granulované NPK trávníkové hnojivo s hořčíkem a mikroelementy pro hnojení všech 

trávníkových ploch s vysokým stupněm zátěže. Obsahuje látky posilující růst PlantaCur® P56.  

 Aplikací hnojiva se zlepšuje zásobení živinami a současně se posilují rostliny prostředkem 

PlantaCur® P56, který zlepšuje vitalitu růstu a podporuje kořenový system.  

 Se silným ochranným mechanismem (“indukovaná rezistence”) jsou rostliny velmi odolné nemocem 
a stresovým situacím.  

 PlantaCur® P56 je extrakt, který je patentovaným postupem vyrobený z Lychnis viscaria. Extrakt je 
registrovaný u BVL pod značkou ComCat®.  

 Hnojivo zajištuje dlouhodobou výživu bez nárazového růstu. Vymývání živin je minimalizováno 
kontrolovaným uvolňováním odpovídající požadavkům rostlin.  

 Dlouhodobě působící dusík a síran draselný snižují obsah solí a současně se minimalizuje riziko 
popálení. 

 Vyvážený poměr živin zajišťůje optimální výživu. Hořčík a železo podporují tvorbu chlorofylu a 
fotosyntézu.  

 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. 

 Optimální posilujicí účinky poskytuje hnojivo během celého vegetačního období. Proto 

doporučujeme pravidlené hnojení PlantaCur® P56 elite hnojivem.    

Dávkování: 

 Sportovní trávník                      30 g/m² 

 Golfový trávník   20 - 30 g/m² 

 Přesné dávkování hnojiva zajistí EUROGREEN rozmetadlo nebo štěrbinový aplikátor.  

 

NPK trávníkové hnojivo s obsahem obaleného dusíku, s hořčíkem, sírou, železem a manganem, 

20- 5 - 9 (+3)  
 
Směsné hnojivo pro použití v trávníkářství: 
          20,0 % N  Celkový dusík 
   1,1 % N Amonný dusík 
   18,9 % N Močovinový dusík 
 5,0 % P2O5 Celkový fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném 
   4,5 % P2O5  Vodorozpustný fosfor 
 9,0 % K2O Vodorozpustný draslík  
 3,0 % MgO Celkový obsah hořčíku  
             1,4 % MgO Vodorozpustný hořčík   

1,0 % Fe Celkový obsah železa 
 0,5 % Mn Celkový obsah manganu 
 

Dlouhodobé působení: 80 % celkového dusíku je obaleno použitím polymerů.  

Doba účinku: 10 až 12 týdnů. 
 
Dodavatel: EUROGREEN CZ s.r.o. • Náměstí Jiřího 2 • 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 
  

Skladovat v chladu a suchu.      Obsah balení: 25 kg 

Výr. číslo: 1242 156      Elite granulát: 0,5 - 1,2 mm 


