TRAWNIK LATEM
NAWOŻENIE OD CZERWCA
DO KOŃCA WRZEŚNIA
Trawnik jak zielony dywan? W środku lata?
Trawnik zdrowy i estetyczny wiosną następnego roku? TAK!
Nawozy Landscaper Pro są dostosowane do potrzeb pokarmowych trawy w okresie
lata i jesieni. Nawozy Landscaper Pro to dobre wybarwienie i o połowę mniej koszenia.

www.icl-sf.pl

TRAWNIK LATEM
Nawożenie od czerwca do końca września

Letnie nawożenie azotowe

Nowo zakładane trawniki

Latem konieczne jest dostarczenie trawnikowi drugiej dawki azotu, aby nadal mógł
się prawidłowo rozwijać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawóz o kontrolowanym
uwalnianiu składników pokarmowych działający 2-3 miesiące.

Trawniki nowo zakładane mają zwiększone zapotrzebowanie na fosfor, który umożliwia rozbudowę silnego systemu korzeniowego, a także azot, który umożliwi rozwój
części nadziemnej.

Maintenance 25-5-12

New Grass 20-20-8

Działa 2-3 miesiące
Stosowanie do końca czerwca

Działa 2-3 miesiące
Stosowanie do końca września

• zaspokaja 100% letniego zapotrzebowania na azot,
• szybka reakcja trawnika i równomierny wzrost trawy,
• 1 opakowanie 15 kg wystarcza do nawiezienia
2
450 m trawnika.

• pod nowo zakładane trawniki – wysiewane lub z rolki,
• wysoka zawartość fosforu sprzyja intensywnemu
rozwojowi systemu korzeniowego,
• równomiernie uwalniane składniki pokarmowe sprzyjają
wzrostowi młodych siewek, bez ryzyka ich uszkodzenia,
2
• 1 opakowanie 15 kg wystarcza do nawiezienia 450 m trawnika.

Podniesienie odporności na suszę

Przygotowanie do zimy

Trawa dobrze odżywiona potasem jest bardziej odporna na okresowe niedobory
wody. Dostarczając odpowiednią dawkę potasu, uzyskujemy estetyczny i silny
trawnik, nawet podczas upalnego lata. Podnosimy jego odporność na deptanie
oraz okresowe niedobory wody.

Trawa odpowiednio odżywiona znacznie lepiej wchodzi w okres zimowania – dzięki
dostarczeniu potasu w okresie letnim lub na początku jesieni, znacznie lepiej
przetrwa zimowe mrozy i będzie bardziej odporna na choroby.

Stress Control 16-5-22

Pre Winter 14-5-21+2MgO
Działa 4-5 miesięcy
Stosowanie od lipca do połowy września

Działa 2–3 miesiące
Stosowanie od czerwca do września

• poprawia mrozoodporność,
• podnosi odporność na suszę zimową i pleśń śniegową,
• zapewnia optymalne zimowanie i dynamiczny
start na wiosnę,
• poprawia wybarwienie trawnika,
• 1 opakowanie 15 kg wystarcza do nawiezienia
2
400 m trawnika.

• wyższa dawka potasu podnosi odporność trawy
na okresowe niedobory wody,
• poprawia jakość trawnika w najgorętszych tygodniach roku,
• podnosi odporność na deptanie,
• dostarcza azot, umożliwiając latem prawidłowy rozwój roślin,
• 1 opakowanie 15 kg wystarcza do nawiezienia 450 m2 trawnika.

Letnie nawożenie

Trawniki zacienione, z mchem
Mech, występujący na trawnikach, może być wypierany bez użycia zaawansowanych środków chemicznych. Nawozy zawierające żelazo umożliwiają jego wypieranie i jednocześnie wzmacniają trawę.

Shade Special 11-5-5 + Fe
Działa 6-8 tygodni
Stosowanie od sierpnia do końca września
• wspomaga wypieranie mchu, szczególnie w miejscach
zacienionych,
• hamuje rozwój mchu i jednocześnie wzmacnia trawę,
przyspiesza zarastanie pustych miejsc,
• poprawia wybarwienie trawnika,
• szybkie efekty – zmiany zauważalne już po kilku dniach,
• 1 opakowanie 15 kg wystarcza do nawiezienia 500 m2 trawnika.

Program

VIII

IX

Przygotowanie do zimy
- propozycja nr 1
Przygotowanie do zimy
- propozycja nr 2
Przygotowanie do zimy
- młody trawnik - propozycja nr 1
Przygotowanie do zimy
- młody trawnik - propozycja nr 2
Trawnik z mchem

- czas działania

www.landscaperpro.pl

VII

Drugie nawożenie azotowe

- zastosuj w jednym
z sugerowanych miesięcy

ICL Polska sp. z o.o.
ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa
tel.: 22 395 64 00
www.icl-sf.pl

VI

MAINTENANCE
STRESS CONTROL

SHADE SPECIAL

NEW GRASS

PRE WINTER

Aby dobrać odpowiedni nawóz do trawnika
zapytaj naszych doradców:
Janusz Krukar tel. 601 312 296, Piotr Chmielowiec tel. 601 140 301
Karol Szymański tel. 609 757 111, Janusz Szweykowski tel. 605 426 479

