
Mohairtós gyeptrágya
14 + 0 + 0 (+ 8,9 % Fe)

Nitrogén és vastartalmú gyeptrágya

Tulajdonságok: 

 Kombinált termék: egyszerre valósul meg a gyep trágyázása és a moha kiirtása sport- és díszgyepekben.

 Az apró szemcséjű granulátum tökéletesen tapad a növény felületéhez és 2-3 hét alatt megbízhatóan 
kiírtja a gyepben jellemzően előforduló mohafajokat.

 Miáltal nitrogén ellátásról is gondoskodik, a gyep megerősödve ismét visszahódítja az elhalt moha által 
hátrahagyott foltokat.

 A vasszulfátnak nem csak mohairtó hatása van. Kiegyenlíti a vashiányt, ezáltal gondoskodik a gyep 
szép zöld színének gyors kialakulásáról is.

 35 g/m2 kijuttatott mennyiségig a méheket nem veszélyezteti.

Alkalmazása:

• A teljes vegetációs periódus alatt kijuttatható, a leghatásosabb mégis inkább a 
kora tavaszi (március-május) vagy őszi (szeptember-november) csapadék- és fagymentes időszak.

• Ne alkalmazzuk a vetés évében.

• 2-3  nappal  a  fű  lenyírása  után,  harmatos  vagy  korábbi  esőtől  nedves 
gyepfelületre kell kiszórni.

• Pontos kijuttatása a Rotary ill. dobozos trágyaszóróval lehetséges.

• Abban az esetben, ha a trágya kijuttatását követő 2 napban nem esik az eső, 
kb. 6-8 mm mennyiséggel öntözzük be a gyepet.

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

• 10-14  nap  múlva  az  elhalt  mohát  gyepszellőztetővel  távolítsuk  el,  hogy  a 
felszabadult foltokban ismét a fű terjeszkedhessen.

Kiszórási mennyiség: 35 g/m2
___________________________________________________________________________________________

Összetétel:          14 %  N              8  %  N   ammónium-nitrát
             6  %  N   nitrogén-karbanid

              8,9 % Fe           

Csak a használati utasításnak megfelelően szabad kijuttatni.  Élelmiszerektől, gyerekektől elzárva tartandó. 
Felhasználásig  eredeti,  zárt  csomagolásban  kell  megőrizni.  Helytelen  használat  során  egészségkárosodást 
okozhat. Szemirritatív. Szembe nem kerülhet, ellenkező esetben a szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni. A 
bőrrel való érintkezést is el kell kerülni. A szer kijuttatásánál védőkesztyű használata szükséges! A szer, annak 
maradéka, a kiürült tartály, és csomagolás vízfelületektől távol tartandó.
Rozsdafoltok elkerülése érdekében a szert ne tegye  betonra, járólapra, térkőre, és ruhaneműkkel se kerüljön 
érintkezésbe. Házikertek, kiskertek számára használata nem ajánlott.

Art. Nr.: 1261 200 Nettósúly: 25 kg 700 m2re


