Etiketa

Floranid® Eagle NK (MgO+S) 20+0+18 (+2+7)
Kombinované hnojivo s isodurem NK a mikroprvky pro výživu zatěžovaných
golfových trávníků a sportovních ploch
Výrobce: COMPO GmbH & Co. KG., Gildenstrasse 38, Münster, Německo
Dovozce: AgroEfekt, s.r.o., 250 01 Zápy 169

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost

Hodnota

Celkový dusík jako N v %

20

Dusičnanový dusík jako N v %

9,3

Isobutylidendimočovinový dusík jako N v %

10,7

Vodorozpustný draslík jako K2O v %

18

Vodorozpustný hořčík jako MgO v %

2

Vodorozpustná síra jako S v %

7

Vodorozpustná měď jako Cu v %

0,12

Vodorozpustné železo jako Fe v %

0,3

Vodorozpustný mangan jako Mn v %

0,2

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva): kadmium 1,0;
olovo 10,0; rtuť 1,0; arsen 10,0; chrom 50,0
Rozsah a způsob použití:
Floranid Eagle NK je trávníkové vícesložkové hnojivo bez obsahu fosforu určené pro trávníky s
nejvyššími nároky na živiny jako jsou greeny, odpaliště, ale i okrasné trávníky a plochy veřejné
zeleně. Je obzvláště vhodné pro půdy s vysokým obsahem fosforu k vyrovnání poměrů ostatních
živin v půdě. Optimální poměr NK 1 : 1 podporuje zdravý, silný růst rostliny a zároveň podporuje
odolnost proti horku, suchu a nízkým teplotám. Počáteční a dlouhodobý účinek hnojiva je v ideálním
poměru. Po rychlém počátečním pokrytí potřeby dusíku následuje pozvolné uvolňování a
zpřístupňování rostlinám v průběhu 8-10 týdnů. Vysoký obsah draslíku a hořčíku společně s železem
a manganem podporuje zelené zbarvení listů.
Floranid Eagle NK může být velmi přesně a stejnoměrně dávkován při ruční aplikaci nebo využití
aplikační techniky. Hnojivo může být použito v průběhu celého vegetačního období od března do
listopadu. Pro dostatečné zásobení trávníku zpravidla postačují 1-3 dávky během vegetace. Při
dodržení aplikačních dávek není riziko přehnojení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý
účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.
Aplikační dávky:
Aplikační dávky:
Oblast použití

Jednotlivá dávka
g/m²

Green (golfové jamkoviště)
20-40
Odpaliště
20-40
Dráhy
25-40
*Velmi vhodná je kombinace s hnojivem Floranid Master a Floranid NK

Počet aplikací
za rok
2-4
2-3
1-2

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Při práci s přípravkem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Před prací a kdykoli před přestávkou v práci
(např. před jídlem) a jejím skončení, ruce dobře omyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným
ochranným krémem.
Zamezte styku s kůží a očima.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle anebo ochranný štít
Při požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
Při zasažení očí: okamžitě důkladně oči vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení pokožky: odstranit potřísněný oděv a pořádně omýt vodou a mýdlem.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při požití vždy vyhledat lékaře.
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.
Likvidace zbytků přípravku a obalu:
Vyprázdněné vypláchnuté plastové obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.
Nespalujte.
Hnojivo se dodává balené.
Hmotnost náplně:

