
  Etiketa 

Sportica®K NPK (+MgO+S) 30+0+10 (+3+5)  

Vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným uvolňováním živin pro trávníky, 

veřejnou zeleň 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 

Celkový dusík jako N v % 30 

Amonný dusík jako N v % 30 

Vodorozpustný draslík jako K2O  v % 10 

Vodorozpustný hořčík jako MgO v % 3 

Vodorozpustná síra jako S v % 5 

 
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  

 

Rozsah a způsob použití:  

Vícesložkové dlouhodobé hnojivo s vysokým obsahem dusíku a kontrolovaným uvolňováním živin 

během 2 – 3 měsíců. Určeno pro sportovní trávníky, golfové dráhy, okrasné a používané trávníky. 

Uvolňování živin z hnojiva probíhá ve dvou krocích. Po rozmetání a působení vlhkosti začíná 

počáteční účinek, čímž je trávník okamžitě zásoben živinami. Poté se začínají uvolňovat živiny, 

které jsou v obalených granulích. Živiny začínají pronikat obalovou vrstvou granule v závislosti na 

vlhkosti a teplotě. Za normálního počasí vydrží zásoba živin 2-3 měsíce. Při nízkých teplotách (pod 

10°C) přestává přísun živin. Rovněž sucho znemožňuje uvolňování živin.Tím je zajištěno 

uvolňování živin v době, kdy je rostlina skutečně potřebuje. Sportica má výhodný poměr mezi cenou 

a výkonem a je často používána ve veřejné zeleni, zahradní a krajinářské tvorbě a v oblasti golfu a 

sportovních trávníků. 

 

Doporučení pro aplikaci 

Hnojivo Sportica může být velmi přesně a stejnoměrně dávkováno při ruční aplikaci nebo využití 

aplikační techniky. Může být použito v průběhu celého vegetačního období od března do listopadu. 

Pro dostatečné zásobení trávníku zpravidla postačují 1-3 dávky během vegetace. Při dodržení 

aplikačních dávek nehrozí riziko popálení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek 

hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami ihned přijímány. Sportica je dobře 

kombinovatelná s řadou Floranid, Basatop Sport a Basatop Starter. 

Aplikační dávky: 

    Jednorázové dávkování  

Aplikační oblast    kg/ha nebo postřik g/m²            Počet aplikací za rok 

Trávníková sportoviště   15-25    2-3 

Golfová hřiště    15-25    1-3   

  

Trávníky    10-25    1-2 

Hřiště na fotbal    10-20    1 

Veřejná zeleň, parky   10-20    1  

        
 

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 síran 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:  


