Dotaz: Kolik trávníkového hnojiva potřebuji na určitou plochu?
Odpověď:
Trávníkové hnojivo základní
(doporučená dávka)
0,25 kg =
10m2
2,50 kg =
100m2
3,75 kg =
15Om2
12,50 kg =
500m2
25,00 kg =
1 000m2
62,50 kg =
2 500m2
250,00 kg = 10 000m2=1ha
Dotaz: Co je to TRAVIN a jak se dávkuje?
Odpověď:
TRAVIN
- jediné hnojivo pro okrasné trávníky na českém trhu,
které navíc obsahuje dva účinné herbicidy pro udržení
trávníků v bezplevelném stavu (Starane + Lontrel)
– moderní způsob likvidace nežádoucích
dlouhodobých plevelů v trávnících
- jednoduchá aplikace přímo do trávníku (neředí se,
neváží se), nerozpouští se ve vodě, granule se
sypou přímo do trávníků
- oba herbicidy jsou z granulí uvolňovány postupně
proto je způsob jejich pronikání do
dvouděložných plevelů vyjímečný
- trávník dokonale vyživí a zároveň aktivuje půdu
- lze použít od čtyř listů trav,
u položených trávníků není omezení
- je šetrný k životnímu prostředí a domácím
mazlíčkům, možnost kompostování trávy
- ochranná lhůta je 35 dní pro zkrmování zvířaty
- pozvolné uvolňování herbicidních látek
- jediný registrovaný přípravek pro golfová hřiště
- prevence proti mechům, obsahuje železo, které
vadí slimákům
- doba použitelnosti 36 měsíců

- aplikace již 2 dny po sečení
u listových plevelů musí být narostlá listová
plocha, alespoň dva pravé listy, jinak jen retarduje a
poškozuje. Aby byl herbicid účinný = aplikace 5 dní
až týden po sečení.
- dávkování 30g/m2
- po aplikaci zálivka, déšť – při srážkách 20-30 mm
se živiny uvolní za 2-3 týdny
- optimální použití: duben, květen
- obsahuje N, P, K, Mg, stopové prvky
(ZEOLIT proti mechu)
Je to unikátní, nejbezpečnější, nejúčinnější, nejšetrnější
přípravek pro udržování trávníků v bezplevelném stavu
registrovaný v Č.R.
Velikost balení 0,8kg, 4kg, 8kg, 25kg.
Použití:
Kg
0,8 kg
4,00 kg
8,00 kg
15,00 kg
20,00 kg
25,00 kg

m x m (trávníková plocha)
5,2 x 5,2
11,5 x 11,5
16,3 x 16,3
22,4 x 22,4
25,8 x 25,8
28,9 x 28,9

TRAVIN
0,30 kg =
10m2
3,00 kg =
100m2
4,50 kg =
150m2
15,00 kg =
500m2
30,00 kg = 1 000m2
75,00 kg = 2 500m2
300,00 kg = 10 000m2=1ha

