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BASIC Turf NPK 
22 + 5 + 8 (+2) + B, Fe, Zn 

 
Îngrășământ pentru gazon NPK cu efect îndelungat, îmbogățit cu magneziu și microelemente 

 
Proprietăți:  

 Îngrășământ pentru gazon NPK cu efect îndelungat, pentru fertilizarea universală de menținere 
a suprafețelor de gazon cu utilizare de intensitate medie și ridicată, pentru gazoane sport și în 
parcuri. 

 Componentele de azot sunt prezenți sub formă amoniacală, ureică și uree învelită. Prin 
combinația formelor de N cu efect imediat și descompunere lentă, nutrienții se vor elibera de la 
bun început treptat, potrivit nevoilor plantelor, asigurând o furnizare echilibrată și îndelungată 
de N pentru gazon.  

 Eliberarea treptată de azot asigură un efect îndelungat și va preveni creșterea bruscă.  
Totodată, se vor reduce la un nivel minim riscurile de spălare și ardere. 

 Compoziția echilibrată de nutrienți asigură fertilizarea gazonului potrivit nevoilor acestuia.   

 Datorită granulației standard, fără praf, rezistentă are proprietăți de împrăștiere excelente, 
favorizând o distribuție exactă a nutrienților.  

 Aplicare: 
  
  

Cantitate: 

• Pe toată durata perioadei de vegetație  
• Gazon tip sport (terenuri de fotbal, terenuri de joc) 25-35 g/m2 
• Suprafețe de gazon intens solicitate: 25-30 g/m2 
• Suprafețe de gazon ornamental: 20-25 g/m2 
• Aplicarea precisă este posibilă cu dispozitiv de împrăștiere tip discuri sau alt dispozitiv cu 

container 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Îngrășământ NPK (Mg) cu azot parțial învelit și microelemente 22 + 5 + 8 + (4) + B, Fe, Zn  
 
 22,0 % N  8,0 % N   sub formă amoniacală 
               14,0 % N  sub formă ureică 
              5,0 % P2O5  Fosfat solubil în citrat de amoniu neutru și solubil în apă  

                         4,5 % P2O5 fosfat solubil în apă                  
   8,0 % K2O  Dioxid de potasiu solubil în apă 

0,02 % B Bor complet 
   0,3 % Fe Fier întreg  

0,20% fier solubil în apă 
0,03 % Zn Zinc complet 
11,0 % S  Sulf complet 
  8,0 % S  Sulf solubil în apă 

   2,0 % MgO Oxid de magneziu solubil în apă 
 
Efect îndelungat: 40 % din cantitatea întreagă de azot este cu descompunere lentă, datorită învelișului 
de sulf și învelișului polimerizat.  
Durata efectului: max. 8-10 săptămâni 
Doza de aplicare: 20 – 35 g/m2,  
A se păstra într-un loc uscat și răcoros.  



EB/Dr. No 01/19   ÎNGRĂȘĂMINTE GAZON EUROGREEN  
 

www.eurogreen.hu 
 

 Greutate netă: 25 kg 
 ________________________________________  _________________________________________ 
Art. Nr. 1244 300                 Granulație: 1,0 – 4 mm 


