
Basatop® Sport
NPK (MgO) 20+5+10 (+3)

Kombinované částečně obalované hnojivo pro trávníky, plochy veřejné 
zeleně, krajinné plochy, zahradnictví a školky dřevin.

Výrobce: COMPO GmbH & Co.KG, Gildenstraße 38, Münster, Německo
Dovozce: AgroEfekt, s.r.o., 250 01 Zápy 169

Rozhodnutí o registraci č.: 3400

20 % N  celkový obsah dusíku
9,5 % N nitrátový dusík
10,5 % N amonný dusík

5 % P2O5  fosforečnany rozpustné ve vodě a v citrátu amonném
2,5 % P2O5       vodorozpustné fosforečnany 

10 % K2O vodorozpustný oxid draselný
3 % MgO celkový obsah oxidu hořečnatého

2,4 % MgO vodorozpustný oxid hořečnatý
5% S celkový obsah síry

4,0 % vodorozpustná síra
0,02 % B bor
0,3 % Fe železo
0,02% Zn zinek
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): 
kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 150.

Doporučení pro aplikaci
Basatop Sport  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 
popálení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být 
rostlinami okamžitě přijímány.

Aplikační dávky:

Oblast použití kg/100 m2    
Dávka hnojiv 

g/m2 na 
1 dávku

Počet 
dávek 
za rok

Termín aplikace

Trávníky
Travnatá hřiště 2-3,5 20-35 1-3 březen – srpen
Golfové fairwaye 2-3 20-30 1-2 březen – srpen
Veřejné plochy 2-3 20-30 1-2 březen – srpen
Nové zásevy trávníků 3-4 30-40 1 při výsevu
Okrasné a parkové plochy
Jednoleté květiny 2-3,5 20-35 1-2 výsadby/přihnojení
Keře 2-3 20-30 1-2 výsadby/přihnojení
Růže 3-4 30-40 1-2 výsadby/přihnojení
Dřeviny 
Nové výsadby 3-4 30-40 1 při výsadbě
Přihnojování 1,5-2,5 15-25 1 duben – červen
Ozeleňování výsevy 2-3 20-30 1 při výsevu
Střešní zahrady
Přihnojení 1,5-2,5 15-25 1 duben - červen
Školky dřevin
Mladé rostliny 2-3 20-30 1-2 dle potřeby (plošně)
Jednotlivé rostliny 2-4 20-40 1 dle potřeby



Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin nápojů a krmiv (S2/13). Nejezte, nepijte 
a nekuřte při používání (S20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým 
množstvím vody (S27).
Uskladnit v chladu a suchu. Poškozený obal těsně uzavřít.
Doba použitelnosti:   3 roky od data výroby při skladování v původních obalech
Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené. 
Hmotnost náplně:
Datum výroby:




