
  Etiketa 

Kali Gazon NPK (MgO+S) 0+0+27 (+11+17)  

Vodorozpustné draselnaté hnojivo s hořčíkem pro zatěžované travnaté plochy 

a sportoviště 

 
Výrobce: COMPO GmbH & Co. KG., Gildenstrasse 38, Münster, Německo 

Dovozce: AgroEfekt, s.r.o., 250 01 Zápy 169  

Chemické a fyzikální vlastnosti: 

 

Vlastnost Hodnota 

Vodorozpustný draslík jako K2O  v % 27 

Vodorozpustný hořčík jako MgO v % 11 

Vodorozpustná síra S v % 17 

 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva): kadmium 1,0; 

olovo 10,0; rtuť 1,0; arsen 10,0; chrom 50,0  

 

Hnojivo Kali Gazon bylo speciálně vyvinuto pro cílené zásobování zatěžovaných golfových a jiných 

nízce střižených trávníků draslíkem a hořčíkem. Zvyšuje ukládání zásobních látek a zároveň 

podporuje odolnost vůči stresovým situacím a napadení škůdci. Dostatečné zásobování rostlin 

draslíkem snižuje ztráty vody výparem, což umožňuje úsporu počtu závlahových dávek. Hořčík 

slouží k tvorbě chlorofylu, čímž podporuje zvýšení asimilace trav. Vysoký obsah síry podporuje 

tvorbu bílkovin a enzymů a ovlivňuje pH půdy. 

 

Rozsah a způsob použití: 

Hnojivo může být používáno celoročně podle potřeby. Výborně se aplikuje jak rozmetadly, tak 

ručně. Jemné granule dobře pronikají do vegetační vrstvy a rozpouští se po zavlažení velmi rychle. 

Účinek je patrný bezprostředně po závlaze. 

Aplikační dávky: 

    Dávka                  Jednotlivá  Termín  Počet aplikací 

Oblast použití   g/m²  dávka kg/100m²  aplikace  za rok 

Golfové jamkoviště (Green) 25-30  2,5-3,5   jaro 

    20-25  2,0-2,5   léto  2-3 

    25-30  2,5-3,5   podzim  

Golfové odpaliště (Tee)  30-40  3,0-4,0   jaro 

    20-25  2,0-2,5   léto  2-3 

    30-40  3,0-4,0   podzim 

Dráhy (Fairways)  30-40  3,0-4,0   celoročně            1-2 

Sportovní a okrasné trávníky      30-40  3,0-4,0   celoročně            1-2  

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  

Při práci s přípravkem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Před prací a kdykoli před přestávkou v práci 

(např. před jídlem) a jejím skončení, ruce dobře omyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným 

ochranným krémem. 

Zamezte styku s kůží a očima.  

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle anebo ochranný štít  

Při požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.  

Při zasažení očí: okamžitě důkladně oči vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  

Při zasažení pokožky: odstranit potřísněný oděv a pořádně omýt vodou a mýdlem.  

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při požití vždy vyhledat lékaře. 

Nebezpečné látky: síran draselný a hořečnatý (viz bezpečnostní list) 

 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.  

Likvidace zbytků přípravku a obalu: 



 

Vyprázdněné vypláchnuté plastové obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. 

Nespalujte. 

Hnojivo se dodává balené. 

Hmotnost náplně:  

Datum výroby:  

 


