
zahrady a parky
zátěžové plochy
golfová hřiště 

lovogreen je speciální vícesložkové 
hnojivo určené pro komplexní 
výživu travnatých ploch.

npk 20-5-8+2mgo



složení, vzhled a vlastnosti

Technické parametry  v %

celkový dusík  20,0

dusík amonný  9,0

dusík amidický  5,0

dusík močovinoformaldehydový  6,0

fosfor jako p2o5  5,0

fosfor rozpustný ve vodě jako p2o5  3,0

draslík jako k2o  8,0

hořčík jako mgo  2,0

Bór  0,01

měď  0,002

železo  0,3

zinek  0,002

mangan  0,01

částice od 1 mm do 4 mm  min. 90,0

částice pod 1 mm  max. 3,0 

částice nad 10 mm  0,0

obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity:  
kadmium v mg/kg p2o5 a ostatní v mg/kg hnojiva:  
olovo 15, rtuť 1, arzen 10, chrom 150.

použití

lovogreen je speciální granulované hnojivo se stopovými 
prvky určené ke hnojení trávníků o střední až vysoké intenzitě 
ošetřování. dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku 
v období 2 až 3 měsíců v závislosti na povětrnostních vlivech. 
hnojivo je tedy vhodné pro hnojení trávníkových ploch v pásmech 
hygienické ochrany vod, kde je požadavek na minimální vyplavování 
nitrátů do spodních vrstev půdy. vysoký stupeň využití dusíku 
společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých 
živin předurčuje lovogreen pro hnojení vysoce zatěžovaných 
hřišťových trávníků a okrasných ploch. hnojivo může být velmi 
přesně dávkováno při ruční aplikaci nebo za využití aplikační 
techniky v průběhu celého vegetačního období od března do 
listopadu. pro dostatečné zásobení trávníku postačují 1 až 3 dávky 
během vegetace. při dodržení aplikačních dávek není riziko popálení 
trávníku. závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, 
neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.

doporučení pro aplikaci

lovogreen je vhodný pro hnojení středně až vysoce 
zatěžovaných hřišťových trávníků jako jsou např. fotbalová 
a golfová hřiště, stejně jako okrasných trávníků v obytných 
a průmyslových zónách.

aplikační dávky

Oblast použití kg/100m2 Dávka 
hnojiv g/m2 
na 1 dávku

Počet 
dávek
za rok

Termín 
aplikace

parky, veřejná zeleň 3–5 30–50 1–2 březen–srpen

odpaliště (tee), foregreen 3–4 30–40 3–4 březen–srpen

travnatá hřiště 4–6 40–60 2–3 březen–srpen

okrasné trávníky, fairway 3–5 30–50 1–3 březen–srpen

příklad aplikace na fotBalovém hřišti

Termín Hnojivo Aplikační 
dávka hnojiva 

(g/m2)

Dávka 
na hřiště

(7 500 m2)

březen–duben lovogreen npkmg 20-5-8-2 40 300 kg

květen–červen lovogreen npkmg 20-5-8-2 40 300 kg

srpen lovogreen npkmg 10-5-20-4 50 375 kg

Dávka čistých živin za rok v g/m2 N P2O5 K2O MgO

 21 6,5 16,4 3,6

Bezpečnostní opatření

s-2 uchovávejte mimo dosah dětí 
s-13 uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
s-20/21 nejezte, nepijte a nekuřte při používání
s-22 nevdechujte prach
s-24/25 zamezte styku s kůží a očima
s-26  při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 

a vyhledejte lékařskou pomoc
s-27 při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
s-36/37/39  používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice 

a ochranné brýle nebo obličejový štít

hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně 
povrchových vod. 
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