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                   Basic Start           
18 - 20 - 10 (+2)  

NPK trávníkové dlouhodobě působící hnojivo s hořčíkem  
 
 NPK trávníkové dlouhodobě působící hnojivo pro hnojení nově vysetých trávníků, jakož i pro dosevy 

a půdy s nedostatečnou zásobou fosforu.  

 Vysoký obsah fosforu podporuje rychlý růst a délku kořenového systému, a tím i rychlý rozvoj 
mladých rostlin. Fosfor je přítomen ve vodorozpustné formě a tak je dobře dostupný v kořenové 
zoně pro rostliny.   

 Hnojivo obsahuje tři typy dusíku - amonný, močovinový a obalovaný dusík. Tato kombinace rychle 
působících a dlouhodobě působících dusíků zajišťuje rovnoměrnou a optimální výživu mladých 
rostlin trávy. Díky tomu trávník rychle roste a houstne.    

 Dlouhodobě působící dusík zabraňuje popálení trávníků silnou koncetrací živin při procesu klíčení a 
vzcházení. Dusík zabraňuje vyplavení živin. 

 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, po aplikaci ihned zavlažit.  

 

Dávkování: 

 Okrasné trávníky            25 g/m² 

 Sportovní trávníky                   25 g/m² 

 Před pokládkou kobercových trávníků        25 - 30 g/m² 

 Přesné dávkování hnojiva zajistí EUROGREEN rozmetadlo nebo štěrbinový aplikátor.  

 

ES Hnojivo 

NPK(Mg) trávníkové dlouhodobě působící hnojivo, 18 - 20 - 10 (+2) 
 
Směsné hnojivo: 
          18,0 % N  Celkový dusík 
     9,0 % N Amonný dusík 
     9,0 % N Močovinový dusík 
 20,0 % P2O5 Celkový fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném 
   18,3 % P2O5  Vodorozpustný fosfor 
            10,0 % K2O Vodorozpustný draslík  
  2,0 % MgO Celkový obsah hořčíku   
   1,6 % MgO Vodorozpustný hořčík 
 

 

Dlouhodobé působení: 50 % celkového dusíku je obaleno použitím polymerů.  

Doba účinku: 8 až 10 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: 1234 310      Standard granulát: 1,0 - 4,0 mm 
 


