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Dane techniczne:

Skrót: nawóz NPK

Rodzaj ziaren: nieregularne okrągłe ziarna

Wielkość ziaren: ok. 4 – 6 mm

Kolor: szaro-zielony

Zusammensetzung: Azot (N): 18,00%

9,40%

8,60%

Fosforan (P2O5): 6,00%

4,00%

Tlenek potasu (K2O): 8,00%

Tlenek magnezu (MgO): 2,00%

Bor (Bo): 0,02%

Miedź  (Cu): 0,05%

Żelazo (Fe): 0,20%

Mangan (Mn): rozpuszczalny w wodzie 0,06%

Molibden (Mo): rozpuszczalny w wodzie 0,02%

Cynk (Zn): rozpuszczalny w wodzie 0,015%

Forma dostawy: Worek, wiadro Ilość/worek 25 kg Ilość/wiadro

Minimalna ilość zamówionego towaru: każdorazowo całe opakowanie (worki wzgl. wiadra)

Zastosowanie: jako nawóz dla roslin na dachy ekstensywne i intensywne

Rekomendowane 

dawkowanie:

Wskazówki dotyczące Rekomendowane wartości dawek są tylko wartościami orientacyjnymi. Do faktycznego 

stosowanie: zapotrzebowania należy dokonać analizy ziemi.

Do rozsiewu nawozu zaleca się używanie urządzenia rozsiewającego, aby uzyskać 

równomiernie naniesienie na substrat.

W zasadzie nałożenie nawozu może zarówno nastąpić po jak i przed zasiewem

wzgl. Rozłożenia mat wegetacyjnych. 

Jeśli tylko zostanie uzgodniona pielęgnacja, zaleca się zaaplikowanie podstawowego nawozu

podczas pierwszej tury pielęgnacyjnej, po ok. 2-3 miesięcy, zawarte w substracie 

składniki odżywcze są z reguły wystarczające podczas faz zakorzenienia i kiełkowania

W przypadku roślin szybko rosnących na dachach intensywnych należy

nanosić nawóz odpowiednio do zapotrzebowania tych roślin.

Magazynowanie: W miejscu chłodnym i suchym. Przy dłuższym magazynowaniu chronić przed UV.

Karta techniczna

Nawóz wolno działający Optigrün typ Opticote

W pełni osłonięty nawóz wolno działający na dachy 

ekstensywne i intensywne.

w tym azotan:

w tym amon:

neutralny roztwór cytrynianu amonu oraz rozpuszczalny w wodzie:

w tym rozpuszczalny w wodzie:

rozpuszczalny w wodzie:

rozpuszczalny w wodzie:

rozpuszczalny w wodzie:

rozpuszczalna w wodzie:

Powyższe dane stanowią wartości orientacyjne, które uzyskane zostały w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji. 

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie są zgodne z wiedzą techniczną Optigrün, obowiązującą w momencie jej wydania. Optigrün 

zastrzega sobie możliwość jej uzupełniania i zmiany we właściwym czasie w oparciu o najnowsze informacje oraz modyfikacji wymienionych 

właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie.

rozpuszczalny w wodzie jako związki chelatowe EDTA:

5 i 1 kg/wiadro

na dachy ekstensywne:    35 g/m² jako nawóz do ziemi oraz do pielęgnacji

na dachy intensywne:      60 g/m² jako nawóz do ziemi i 50 g/m² jako nawóz do pielęgnacji

Działanie nawozu wolno działającego następuje przez 8 - 9 miesięcy. Wynika z tego że z 

reguły jeden nawóz/rok wystarczy i powinien być dokonany na wiosnę (mniej więcej 

marzec/kwiecień)

Informacja o klasyfikacji substancji niebezpiecznych: Opticote jest nawozem zawierającym azotan amonu grupy B
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