Nawóz ukorzeniający
do trawników, drzew i krzewów
10-20-10 50% Nutrilong V90 plus ONYX
Informacje o produkcie:
•
•
•
•
•

Skład: NPK 10(N)-20(P2O5)-10(K20)
Granulacja: 2–3 mm
Kolor: wielobarwne
Czas działania: do 3 miesięcy
Dawkowanie: 20–30 g/m2, opakowanie 20 kg
wystarczy na 650–1000 m2
• Przeznaczenie: boiska, trawniki przydomowe
i rekreacyjne, ogrodnictwo
• Nawóz ukorzeniający dedykowany jako nawóz
startowy pod trawniki, trawniki z rolki, nasadzenia
drzew i krzewów
• Technologia ONYX: nawóz organiczny pochodzenia
roślinnego, stymuluje życie biologiczne gleby,
przyśpiesza wschody i ukorzenienie, stymuluje
procesy fotosyntezy i produkcji chlorofilu,

zwiększa dostępność i wykorzystanie składników
odżywczych z nawozów mineralnych
• Technologia NUTRILONG V90: technologia
zaprojektowana z myślą o kontrolowanym
uwalnianiu składników odżywczych, precyzyjna
technologia powlekania polimerami, aby zapewnić
większą podaż składników odżywczych dla trawy.
Minimalizuje straty składników odżywczych
wynikających z ulatniania się i wymywania,
zapewniając oszczędności kosztów i korzyści dla
środowiska. Murawa zachowuje równomierny kolor,
kondycję do 3 miesięcy od zastosowania
• Bogaty w fosfor (20%), materię organiczną (ONYX)
i aminokwasy roślinne (11.5%) z ONYX
• Może być stosowany przez cały okres wegetacyjny

10-20-10 50% Nutrilong V90 plus ONYX to nawóz ukorzeniający z azotem w formie kontrolowanego uwalniania
i biostymulatorem poprawiającym ukorzenienie i wschody. Dostarcza niezbędną ilość potasu i azotu roślinom we
wczesnych fazach ich rozwoju. Aminokwasy pochodzenia roślinnego doskonale sprawdzają się w roli nośników
składników pokarmowych, dzięki czemu nawóz przyśpiesza wschody i wzmacnia młode rośliny.

Zalety
• Organiczne pochodzenie składników odżywczych
• Wzrost ilości mikroorganizmów glebowych,
co wpływa na zwiększenie przyswajalności
składników odżywczych z gleby
• Bezpieczny dla roślin i otoczenia
• Działa jak naturalny stymulator procesów
biochemicznych

• Szybka regeneracja roślin po zabiegach
mechanicznych
• Zwiększa odporność roślin na niekorzystne
czynniki środowiskowe
• Dostarcza zbilansowanych składników
pokarmowych przez cały sezon (naturalnie
wydłużony czas działania w porównaniu
z nawozami mineralnymi)

Uwaga: Po aplikacji nawodnić lub wykonać zabieg przed spodziewanym deszczem.
Aby granulki osiadły w murawie, nie należy używać kosiarek wraz z koszami przez co najmniej 2-3 dni.
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