Floranid® NK 14+0+19(+3)
Kombinované NK hnojivo obsahující dusíkatou složku Isodur pro kultury veřejné zeleně, krajinné
plochy, zahradnictví a školky dřevin.
Výrobce: COMPO GmbH & Co.KG., Gildenstrasse 38, D-48157 Münster, Německo
Dovozce: AgroEfekt, s.r.o., 250 01 Zápy 169
Evidenční číslo: O184
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost

Hodnota

Celkový dusík jako N v %

14

Nitrátový dusík v %

3

Amonný dusík v %

6

Dusík ve formě isobutylidendimočoviny (Isodur)

5

Vodorozpustný draslík jako K2O v %

19

Celkový hořčík jako oxid hořečnatý MgO v %

3

Vodorozpustný hořčík jako MgO v %

1,5

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 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:
Oblast použití

kg/100 m2

Trávníky
Travnatá hřiště
4-6
Golfové fairwaye
4-6
Veřejné plochy
4-5
Regenerace trávníků
v kombinaci s
4-6
70–150 g/m2 Agrosilu
Základní hnojení
Dřeviny
6-8
Jednoleté květiny
4-6
Přihnojování během vegetace
Jednoleté květiny
4-6
Růže, okrasné keře
6-8
Květiny k řezu
7-12
Školky dřevin
3-5

Dávka hnojiv
g/m2 na
1 dávku

Počet
dávek
za rok

Termín aplikace

40-60
40-60
40-50

1-3
1-2
1-2

březen – listopad
březen – srpen
březen – červen

40-60

1

květen - červenec

60-80
40-60

1
1

při výsadbě
při výsadbě

40-60
60-80
70-120
30-50

1-2
1-2
2-4
1

duben - červen
duben - červen
dle potřeby
dle potřeby

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:
Datum výroby:

