Po co nawozić trawnik?
Nawożenie nie służy jedynie uzyskaniu
dobrego wybarwienia trawy. Jest to zabieg
o szerokim spektrum działania:
• poprawia odporność trawnika na użytkowanie
• pozwala na utrzymanie ciągłego wzrostu
• umożliwia regularne koszenie
(koszenie trawnika co najmniej raz w tygodniu
pozwala na uzyskanie gęstej murawy bez kęp
oraz eliminuje część chwastów)
• pozwala na uzyskanie murawy zwartej i gęstej
Piękny trawnik jest ozdobą
każdego domu oraz powodem
do dumy jego właściciela.
Dobre nawożenie jest
niezbędne by murawa była
gęsta, zwarta, odporna na
użytkowanie i cieszyła oko
swym wyglądem. Firma
COMPO jest specjalistą
w produkcji wysokiej jakości
nawozów trawnikowych.

Floranid® Permanent
Ferro Top®

• ułatwia zwalczanie
chwastów
• daje trawie
piękny kolor
• poprawia
ogólną
kondycję
roślin

Nawozy Twojego trawnika

Ogródki • Trawniki ozdobne • Klomby

Floranid®
Pernament

Ferro Top®

nawóz trawnikowy
o wydłużonym działaniu

Nawóz trawnikowy
o wysokiej koncentracji żelaza.

Program nawożenia
trawnika ozdobnego nawozami
Floranid® Permanent
oraz Ferro Top®.

Dlaczego warto stosować nawóz Floranid® Permanent?

Dlaczego warto stosować nawóz Ferro Top®?

• zawiera wszystkie niezbędne dla trawy makro i mikroskładniki w odpowiednich proporcjach,
• efekty działania widoczne są już parę dni po zastosowaniu,
• nawóz działa przez okres ok. 3 miesięcy, ponieważ zawiera
specjalną formę azotu o wydłużonym działaniu ISODUR®,
• posiada drobną granulację typową dla dobrych nawozów
trawnikowych,
• składniki pokarmowe są trudno wymywane z gleby, co jest
ważne w warunkach częstego i intensywnego nawadniania,
• granule rozpadają się po pierwszym podlewaniu, co uniemożliwia ich wciągnięcie przez kosiarkę,
• nawóz jest praktycznie bezwonny,
• Floranid® Permanent jest produktem wysokiej klasy. Stanowi element programów nawożenia muraw profesjonalnych
na stadionach i polach golfowych.

• zdecydowanie poprawia kondycję trawnika po zimie,
• dostarcza roślinom niezbędnych do regeneracji składników
pokarmowych,
• dzięki wysokiej zawartości magnezu oraz siarki pobudza
trawę do wzrostu i odbudowy,
• doskonały do stosowania po zimie lub na trawnikach gdzie
wystąpiło zahamowanie wzrostu roślin,
• daje pięknie wybarwienie trawy dzięki wysokiej zawartości
żelaza,
• ubocznym działaniem zawartego w Ferro Top® żelaza jest
zdecydowane ograniczenie rozwoju mchu.

Jak stosować Floranid® Permanent?

Ferro Top® zawiera dużą ilość żelaza. Żelazo może barwić kostkę
brukową i inne elementy małej architektury, a także obuwie i ubrania.
Należy wziąć to pod uwagę stosując ten produkt.

1. Nadmierne dawki nawozów pogarszają jakość murawy oraz mogą prowa-

Po wysianiu nawozu trawnik intensywnie podlać. Dla zachowania
równomierności wysiewu zalecane jest używanie rozsiewaczy do
nawozu. Wysiew ręczny jest nieprecyzyjny i powoduje nierównomierne wybarwienie i wzrost trawy.

3. Nawożony trawnik musi być suchy.

Zakładanie trawników:
Po przygotowaniu gleby pod siew trawy lub wraz z wysiewem trawy
stosować 4 kg Floranid® Permanent na 100 m2.
Trawniki:
Na istniejących już trawnikach optymalnym rozwiązaniem
jest dwukrotne stosowanie Floranid® Permanent.
Pierwszą dawkę (4 – 5 kg nawozu/100 m2)
stosować w drugiej połowie kwietnia.
Drugą dawkę (4 – 5 kg nawozu /100 m2)
stosować na przełomie lipca i sierpnia.
Po wysianiu nawozu trawnik intensywnie podlać. Dla zachowania
równomierności wysiewu zalecane jest używanie rozsiewaczy do
nawozu. Wysiew ręczny jest nieprecyzyjny i powoduje nierównomierne wybarwienie i wzrost trawy.

Dawka
w kg/100 m2

Czas
stosowania

Ferro Top®

3,0 – 4,0

II połowa
marca

Floranid®
Permanent

4,0 – 5,0

II połowa
kwietnia

Floranid®
Permanent

4,0 – 5,0

lipiec / sierpień

Nawóz

®

Jak stosować Ferro Top ?
Ferro Top® należy stosować raz w sezonie. Zalecana dawka to
3 – 4 kg/100 m2. Nawóz wysiewać wiosną, w drugiej połowie marca.

UWAGA!

dzić do wypadania roślin.
2. Profesjonalne nawozy powinny być wysiewane za pomocą odpowiednich
siewników. Ręczny wysiew nie gwarantuje równomiernego nawożenia.
4. Po wykonaniu nawożenia trawnik należy obficie podlać.
5. Nawóz Ferro Top® zawiera dużą ilość żelaza. Żelazo może barwić kostkę
brukową i inne elementy małej architektury, a także obuwie i ubrania.
Należy wziąć to pod uwagę stosując ten produkt.

Nawozy trawnikowe COMPO – procentowa zawartość składników*
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* Ilość azotu w formie ISODUR zawiera się w azocie całkowitym oznaczonym jako „N”

