WIOSNA W OGRODZIE
NAWOŻENIE
OD MARCA DO KOŃCA MAJA
Masz czas na koszenie trawnika?
Nie? Spróbuj nawozów Landscaper Pro.
Nawozy Landscaper Pro to trawnik zielony, zdrowy i rzadziej koszony.
Nawożenie wiosenne nawozami Landscaper Pro to rozsądna inwestycja na cały sezon.

www.icl-sf.pl

WIOSNA W OGRODZIE
Nawożenie od marca do końca maja

Trawnik istniejący – nawożenie raz na cały sezon

Trawnik istniejący – dwukrotne nawożenie

All Round 24-5-8+2MgO

Maintenance 25-5-12

Działa 4 – 5 miesięcy
Stosowanie od marca do połowy maja

Działa 2 – 3 miesiące
Stosowanie od marca do końca czerwca

•
•
•
•
•

• dwie aplikacje w sezonie,
• zaspokaja 70% wiosennego zapotrzebowania na azot (N),
• może być stosowany do drugiego nawożenia w sezonie
– zaspokaja 100% letniego zapotrzebowania na azot,
• szybka reakcja trawnika i równomierny wzrost trawy,
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• 1 opak. 15 kg wystarcza do nawiezienia 450 m trawnika.

jedna aplikacja w sezonie,
zaspokaja 90% wiosennego zapotrzebowania na azot (N),
szybka regeneracja trawnika po zimie,
najwygodniejsze rozwiązanie w nawożeniu trawnika,
1 opak. 15 kg wystarcza do nawiezienia 400 m2 trawnika.

Regeneracja po zimie i nowe trawniki

Byliny, krzewy i drzewa – nawożenie raz na sezon

Trawniki uszkodzone po zimie i trawniki nowo zakładane wymagają zwiększonych dawek fosforu, który umożliwia regenerację i rozbudowę systemu korzeniowego, a także azotu, który umożliwi rozwój części nadziemnej.

Rabaty w ogrodzie – byliny, krzewy liściaste i iglaste, drzewa – także wymagają
nawożenia, by przez całe lato stanowiły ozdobę ogrodu. Konieczne jest dostarczenie odpowiedniej dawki składników pokarmowych umożliwiających wzrost
(azot N) i obfite kwitnienie (potas K).

New Grass 20-20-8

Flora 15-9-11+3MgO

Działa 2 – 3 miesiące
Stosowanie od marca do września

Działa 5 – 6 miesięcy
Stosowanie w kwietniu i maju

• pod nowo zakładane trawniki – wysiewane
lub układane z rolki,
• wysoka zawartość fosforu sprzyja intensywnemu
rozwojowi systemu korzeniowego,
• równomiernie uwalniane składniki pokarmowe
sprzyjają wzrostowi młodych siewek,
• istniejącym trawnikom ułatwia regenerację po mroźnej zimie,
• zaspokaja 100% wiosennego zapotrzebowania na fosfor (P),
• 1 opak. 15 kg wystarcza do nawiezienia 450 m2 trawnika.

• jedna aplikacja w sezonie,
• optymalne dokarmienie roślin w całym sezonie,
obfite kwitnienie i intensywny wzrost,
• do nawożenia rabat kwiatowych, roślin
jednorocznych, krzewów liściastych, iglastych i drzew,
• 1 opak. 15 kg wystarcza do nawiezienia 400 m2 rabat,
• dawka dla drzew i dużych krzewów to 100 g/metr wysokości.

TRAWNIK Z PROBLEMAMI - ROZWIĄZANIA

Trawniki zacienione, z mchem

Chwasty dwuliścienne w trawniku

Mech, występujący na trawnikach, może być wypierany bez użycia środków
chemicznych. Nawozy o specjalnie dobranym składzie, pozbawione herbicydów,
umożliwiają jego wypieranie i jednocześnie wzmacniają trawę.

Nawóz z herbicydem Dicamba szybko i skutecznie rozwiązuje problem chwastów
dwuliściennych. Szczególnie, gdy zabieg wykonamy wiosną, na młode rośliny.

Shade Special 11-5-5+8Fe
Działa do 6 tygodni
Stosowanie od marca do maja
• 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,
• może być stosowany z innymi nawozami o długim okresie działania
(All Round lub Maintenance),
• niezwłocznie usuwać z powierzchni utwardzonych, żeby uniknąć
pojawienia się rdzawych plam,
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• 1 opak. 15 kg wystarcza do nawiezienia 500 m trawnika.
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Weed Control 22-5-5+2.4-D+Dicamba
Działa 6-8 tygodni
Stosowanie w marcu i kwietniu
• zawiera herbicyt Dicamba, który skutecznie eliminuje
chwasty dwuliścienne z powierzchni trawnika,
• azot zawarty w nawozie odżywia trawę, stymuluje ją
do wzrostu i zarastania pustych miejsc po chwastach,
• niewielkie granulki zapewniają dobry kontakt nawozu
z chwastami, co podnosi skuteczność zabiegu,
• nie stosować na rabatach,
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• 1 opak. 15 kg wystarcza do nawiezienia 500 m trawnika.

Aby dobrać odpowiedni produkt 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

