Gyomirtós gyeptrágya
28 + 5 + 12 (+ 2)
Hosszú hatású NPK gyeptrágya magnéziummal
Tulajdonságok:



Kombinált termék: egyszerre valósul meg a gyeptrágyázás és a kétszikű gyomok megsemmisítése a
sport- és díszgyepekben.



A levélen és gyökéren keresztül történő hatóanyag felvétel 2-3 héten belül megbízhatóan kiírtja a
lóhereféléket és a gyep egyéb jellemző gyomnövényeit.



Hatásos az összes lóherefélével szemben, valamint útifüvek (Plantago), boglárka (Ranunculus),
gyermekláncfű (Taraxacum), tyúkhúr (Stellaria), madárhúr (Cerastium), labodafélék (Atriplex), kamilla
(Matricaria), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), sóska (Rumex), százszorszép (Bellis), ínfű (Ajuga)
ellen. Veronica-félékkel és kerek repkénnyel (Glechoma) szemben kevésbé, az egyszikű
gyomnövényekkel szemben a szer hatóanyaga nem hatásos.



A fű tápanyagokkal való tartós ellátása miatt az elhalt gyomok helyén keletkező hézagokat a gyep
gyorsan benövi.




A szer alkalmazása méhekre, valamint a hozzájuk tartozó hasznos organizmusokra nem veszélyes.
A terméknek vízi szervezetekre gyakorolt káros hatása nincs.

Alkalmazása:

•

A gyomírós műtrágyát május és szeptember között, csapadékmentes időben kell kijuttatni, alkalmazása
után legalább egy napig ne legyen öntözés. Az alkalmazáskor az éjszakai hőmérséklet ne menjen 10°C
alá.

•

2-3 nappal a fű lenyírása után, harmatos vagy esőtől nedves gyepfelületre kell kiszórni. A legjobb hatás
akkor érhető el, ha száraz időben 2-3 nappal a műtrágyaszórás után kb. 10 percig locsoljuk.

•

Ne alkalmazzuk a vetés évében.

•

Használat gyakorisága: normál mennyiségű gyom esetén évente egyszer. Erősen gyomos területen az
első kezelés után 5-6 héttel a kijuttatást ismételjük meg.

•

Pontos kijuttatása a Rotary ill. dobozos trágyaszóróval lehetséges.

•

A gyep 3-4 nappal a kezelés után nyírható legközelebb.

Kiszórási mennyiség: 30g/m2
___________________________________________________________________________________________
Összetétel:

20 % N
5 % P2O5
8 % K2O

8,5 %
8,7 %
2,8, %
5%
8 %

N ammónium formában
N karbamid formában
burkolatlan N
foszfát
kálium-dioxid

Hatóanyag:
0,722 %
0,098 %

2,4-D
Dicamba

Fontos:
Ne tegyük olyan területre, ahol víz érheti, különösen ügyeljünk az esőre vagy az öntözőrendszerre. Minden
esetben legalább 5 m-re tegyük vizes helyektől. A kezelés évében a megtámadott területet ne tápláljuk túl. Az
eszköz a földigiliszta-népesség számára enyhén káros hatású. A gyomirtó hatás erősítésére ne alkalmazzuk, ha
12 órán belül csapadék várható. Használatkor vigyázzunk a fölhasználó védelmére. Nem ajánlott használata
otthoni- és kiskertekben.
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Nettósúly: 25 kg 830 m2re

