
Etiketa

Kombinované hnojivo s izodurem – trávníkNPK 20-5-8+2MgO
Rasen Floranid®

Výrobce: Compo GmbH & CO.KG., Münster, Německo                 

Dovozce: AgroEfekt, s.r.o., 250 01 Zápy 169                      

Číslo typu: 5.6 s bórem, mědí, železem, manganem a zinkem                      

 Číslo rozhodnutí o registraci: 1510

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Chemická a fyzikální vlastnost hodnota
celkový dusík jako N v %                        20,0                                    
amoniakální dusík jako N v %     8,0
isobutylidendimočovinový dusík jako N v %     9,5
dusičnanový dusík jako N v %                               2,5
fosfor rozpustný ve vodě a neutrálním citranu
amonném jako P2O5 v %                        5,0 
fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v %      3,0
vodorozpustný draslík jako K2O v %             8,0
hořčík jako MgO v %    2,0
B 0,01%; Fe 0,3%; Mn 0,01%; Cu 0,002%; Zn 0,002%
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg 
hnojiva) kadmium 50,0, olovo 15,0, rtuť 1,0, arsen 10,0, chrom 150,0

Rozsah a způsob použití:
Rasen-Floranid  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 Dávka hnojiv g/m2 Počet dávek
                               kg/100 m2 na 1 dávku za rok

Parky, veřejná zeleň 3–5 30–50 1-2
Odpaliště (tee), forgreeny   3–4 30–40 3-4
Travnatá hřiště 4–6 40–60 2-3
Okrasné trávníky, golf. dráhy 3–5 30–50 1-3

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). 
Doba použitelnosti:   3 roky od data výroby při skladování v původních obalech
Hnojivo se dodává balené
Hmotnost náplně:  
Datum výroby:






