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EK műtrágya

Hatásmód és hatékonyság
A Lovogreen egy speciális mezo- és mikroele-
meket tartalmazó granulált NPK műtrágya, mely 
alkalmas közepesen és erősen igénybe vett 
gyepek trágyázására, mint például a futballpá-
lya és a golfpálya, valamint a díszjellegű gyepek.  
A karbamid-formaldehid biztosítja a nitro-
gén lassú felszabadulását, míg a karbamid N 
a gyors tápanyag felvételt teszi lehetővé.  
A műtrágya alkalmas vízvédelmi övezetekben 
lévő gyepes területek trágyázására is.

Felhasználás
A műtrágya pontosan adagolható a kézi vagy 
gépi kijuttatási technikával augusztustól-no-
vemberig 1-3 alkalommal. Az alábbiakban ja-
vasolt felhasználás betartásával nem áll fenn a 
gyep perzselésének veszélye. A kijuttatást kö-
vető öntözés elősegíti a műtrágyából az azon-
nali tápanyag feltáródást. 

NPK műtrágya mezo- és mikroelemekkel
Tápelem-tartalom (m/m%)
Össz. nitrogén (N) 10,0

    Karbamid N 2,5

    Ammónium-nitrogén 5,0

    Karbamid-formaldehin 2,5

Vízben és semleges ammónium-citrátban 
oldódó foszfor (P

2
O

5
)

5,0

Vízben oldódó foszfor (P
2
O

5
) 3,0

Vízben oldódó kálium (K
2
O) 20,0

Magnézium (MgO) 4,0

Bór (B) 0,01

Vas (Fe) 0,3

Cink (Zn) 0,002

Réz (Cu) 0,002

Mangán (Mn) 0,01

Szemcseméret: 1-4 mm (90%<)

Lovogreen NPK 
10-5-20 + 4 MgO
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Felhasználás előtt minden esetben olvassa el és tartsa 
be a termék címkéjén leírt utasításokat, valamint az 
engedélyokiratban szereplő előírásokat! A felhasználás 
körülményeiért felelősséget nem vállalunk!

A Lovogreen a Lovochemie, a.s. bejegyzett márkaneve.

Felhasználási 
terület

Dózis 
kg/100m2

Dózis  
g/m2

Alkalmazások 
száma egy 
évben

Alkalmazás  
időpontja

parkok, közterület 3-5 30-50 1-2 augusztus - november

golfpálya, futballpálya 4-6 40-60 2-3 augusztus - november

füves játszótér 4-6 40-60 2-3 augusztus - november

díszgyepek 3-4 30-40 1-2 augusztus - november

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban a gyártástól 
számított 2 év. Ne tegyük ki közvetlen napsugárzásnak! 
Nedvességtől óvandó!
Kiszerelés: 25 kg zsák


