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------------- ÎNGRĂȘĂMÂNT GAZON EUROGREEN ---------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------- Îngrășământ pentru gazon CONTRA MUȘCHI  --------------- 
----------------------------- 14 + 0 + 0 (+8,9 % Fe) -------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------- Îngrășământ gazon cu conţinut de azot și fier ---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
Proprietăţi: --------------------------------------------------------------------------- 
• Produs combinat: puteţi să efectuaţi în același timp fertilizarea gazonului și 
eliminarea  mușchiului de pe suprafeţele de gazon ornamental sau cele de tip 
sport. -------------------------------------------------------------------------------------  
• Granulele mici se lipesc perfect pe suprafaţa plantei, și în 2-3 săptămâni 
asigură eliminarea speciilor de mușchi tipice pentru suprafeţele de gazon.  ----  
• Datorită faptului, că substanţa asigură și suplimentarea necesităţii de azot a 
plantelor, gazonul fortificat va acoperi în scurt timp spaţiile goale cauzate de 
mușchiul eliminat. ---------------------------------------------------------------------   
• Sulfatul de fier nu are doar proprietăţi de combatere a mușchiului. 
Echilibrează nivelul de fier, așadar gazonul își va recăpăta în scurt timp 
culoarea de verde închis. --------------------------------------------------------------      
• În doze sub 35 g/m2 nu produce efecte dăunătoare asupra albinelor. ----------        
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aplicare: -------------------------------------------------------------------------------  
• Se poate aplica pe întreaga perioadă de vegetaţie, totuși, cea mai efectivă este 
aplicarea la început de primăvară (martie-mai) sau la toamnă (septembrie-
noiembrie), în condiţii de vreme fără precipitaţii sau îngheţ. --------------------- 
• Nu se va utiliza în anul însămânţării. ---------------------------------------------- 
• Se va aplica la 2-3 zile după tunderea gazonului, pe suprafaţă umedă (udată) 
sau după ploi. ---------------------------------------------------------------------------  
• Pentru dozare precisă utilizaţi dispozitive de împrăștiat îngrășăminte tip 
Rotary sau alt tip de fertilizator cu container.  -------------------------------------- 
• În cazul în care nu a plouat timp de două zile după tratament, gazonul se va 
uda până la o adâncime de 6-8 mm. ------------------------------------------------- 
• Tunderea gazonului este posibilă cel repede la 3-4 zile după efectuarea 
tratamentului. -------------------------------------------------------------------------- 
• După 10-14 zile mușchiul uscat din gazon se va îndepărta cu ajutorul unei 
mașini de aerisit gazon, așadar se vor putea regenera spaţiile goale din gazon.     
• Doza aplicabilă: 35 g/m2 ---------------------------------------------------------   
• Compoziţie: -------------------------------------------------------------------------
--   14%N --------------- 8 % azot amoniacal ------------------------------------------
--- ---------------------- 6 %N azot ureic -----------------------------------------------
--- 8,9%Fe -------------------------------------------------------------------------------
Se va aplica numai cu respectarea indicaţiilor de utilizare. ------------------------ 
A se păstra departe de copii și de alimente. Până la utilizare se va păstra în 
ambalaj original, închis. Utilizarea greșită poate avea efecte dăunătoare 
asupra sănătăţii. Iritant pentru ochi. Se va evita contactul cu ochii, în caz 
contrar ochii se vor spăla imediat cu apă din abundenţă. A se evita contactul 
cu pielea. La aplicarea substanţei se vor folosi mănuși de protecţie. Substanţa, 
resturile acestuia, containerul gol, ambalajul se vor ţine departe de suprafeţele 
de apă. Pentru a evita urmele de rugină, nu așezaţi substanţa pe suprafeţe de 
beton, pavaj, piatră pentru placaj, și evitaţi contactul cu îmbrăcămintele. ------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------    
--------------------------------------------------------------- Greutate netă: 25 Kg  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nr. art. 1261 200 --------------------- Dimensiuni granule: 0,5 – 1,2 mm  
--------------------------------------------------------------------------------------------  


