
  Etiketa 

Ferro Top® NPK (+Mg0+S+Fe) 6+0+12 (+6+18+8)  

Vodorozpustné hnojivo NK s hořčíkem, sírou a železem pro výživu 

zatěžovaných golfových hřišť a travnatých sportovišť  

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

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

 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Vlastnost Hodnota 

Celkový dusík jako N v % 6 

Amonný dusík jako N v % 3,7 

Močovina jako N v % 2,3 

Vodorozpustný draslík jako K2O  v % 12 

Vodorozpustný hořčík jako MgO v % 6 

Vodorozpustná síra jako S v % 18 

Vodorozpustné železo jako Fe v % 8 

Vodorozpustný mangan jako Mn v % 0,01 

 
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  

 
Ferro Top je speciální železnaté hnojivo s vysokým obsahem draslíku a hořčíku, které je určeno pro 

podporu kvality, odolnosti a barvy trávníku. V kombinaci s nízkým obsahem dusíku mohou rostliny 

tvořit aminokyseliny, enzymy a bílkoviny. Následkem toho je pak zlepšená tvorba chlorofylu a 

využití energie. Trávy snáší vyšší zatížení a jsou lépe chráněny proti vlivům zimních měsíců a 

houbovým chorobám. Ferro Top rovněž vytlačuje mech a brání jeho nové tvorbě. To je velmi 

důležité především v zimě a na jaře, kdy mají trávy sníženou konkurenční schopnost. 

 
Rozsah a způsob použití:  

Hnojivo může být používáno během celého vegetačního období v dávkách 20-40 g/m2 . Je jemně 

granulované a v granuli obsahuje všechny živiny. Obzvláště vhodné je jeho použití na podzimu a na 

jaře, čímž se podporuje odolnost k nepříznivým klimatickým podmínkám. Aplikace v létě je vhodná 

ke zvýšení odolnosti proti houbovým chorobám, počasí a silnému zatěžování. 

 
Doporučení pro aplikaci: 

Po aplikaci zavlažit dávkou 3-5 mm. Při hnojení na vlhký povrch okamžitě po hnojení dostatečně 

zavlažit. Při nedostatečném zavlažení je doporučeno dva až tři dny nevstupovat na plochu, jinak 

hrozí nebezpečí popálení. Při aplikaci na kameny nebo při kontaktu s oblečením může docházet ke 

vzniku rezavých skvrn. Pokud vzniknou rezavé skvrny na chodníku či jinde, můžeme je vyčistit 

pomocí speciálních čistících prostředků (kyselina citrónová, atd.) 

 

 

 

 

 

 



 

Aplikační dávky: 

Oblast aplikace Dávka  

g/m² 

kg/100m² na 

jednotlivou dávku 

Termín aplikace Počet aplikací za 

rok 

 

Greeny (golfová odpaliště) 

25-30 2,5-3,0 Jaro  

2-3 20-25 2,0-2,5 Léto  

25-35 2,5-3,5 Podzim 

Odpaliště (Tee) 30-35 3,0-3,5 Jaro  

2-3 25-30 2,5-3,0 Léto  

30-35 3,0-3,5 Podzim 

Dráhy (Fairways) 30-35 3,0-3,5 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 železnatý (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:  

 


