
NPK475 / NPK BIO
Hosszan lebomló műtrágya / komposztált szerves trágya

ELŐNYÖK

ALKALMAZÁSI TERÜLETKIÍRÁSI SZÖVEG

Zöldtetőkön a vetést/növénytelepítést megelőző
alaptrágyázáshoz, valamint a növényültetést kö-
vető rendszeres kiegészítő tápanyagutánpótlás-
hoz használatos trágyagranulátum.

NPK475
NPK műtrágya granulátum, magas vízoldható kálium- és foszfáttartalommal, valamint
magnéziummal, kénnel és alapvető mikroelemekkel, zöldtetőkön a vetést/ növénytele-
pítést megelőző alaptrágyázáshoz, valamint a növényültetést követő rendszeres kie-
gészítő tápanyagutánpótláshoz. Tápanyagtartalom: N 12%, P2O5 8%, K2O 16%, klorid-
tartalom kevesebb mint 2%; szemcseméret: 2-4 mm; csomagolás: 25
kg/zsák; felhasználás: 35 g/m2/év

NPK BIO
Növényi alapanyagú, lassan kioldódó szerves trágya granulátum, zöldtetőkön a vetést 
/ növénytelepítést megelőző alaptrágyázáshoz, valamint a növényültetést követő rends-
zeres kiegészítő tápanyagutánpótláshoz. Szervesanyagtartalom min. 70%; szemcse-
méret: 1-6 mm; csomagolás: 25 kg/zsák; felhasználás: 35 g/m2/év
DIADEM® NPK475/NPK BIO
Gyártói tanúsítvány: APP Kft.
Weboldal: www.diadem.com
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MŰSZAKI ADATOK

DIADEM®  bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos enge-
délyével lehetséges.Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk. 09051000 

Green Up the Roof!

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com
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Jobb növényszíneződés
Környezetbarát
Ideális a lágyszárú, és a fásszárú évelők ültetését megelőző tápanyagellátás biztosítására 
Az egyedülálló kioldódási jellemzők egyenletes feltáródást biztosítanak a tenyészidő alatt 
Egy alkalmazás a teljes tenyészidőszakra elegendő

Magas tápanyagtartalom  zöldtetők humuszban és tápanyagban szegény ültetőközegeiben segíti 
a növényzet kezdeti fejlődését / a sérült növényzet regenerálódását.
Lassan kioldódó tápanyagok  a teljes vegetációs időszakban a növények rendelkezésére álló tá-
panyagforrás
Felhasználóbarát kiszerelés  25 kg-os zsákokból kézzel is kiszórható granulátum
Sokoldalú felhasználás  alaptrágyaként a növénytelepítés előtt, és a gondozási időszakban kie-
gészítő tápanyag utánpótlásként is használható
Nem perzsel  extenzív zöldtetőkre, gyepfelületekre közvetlenül kijuttatható

NPK475

NPK BIO

NPK475

NPK BIO

NPK475 NPK BIO

Térfogattömeg (kg/m3) 1250 ±100 4950

Küllem kék színű, szemcsés anyag sötétszürke színű, jellegzetes 
szagú szemcsés anyag

Csomagolás 25 kg-os zsákokban

Tárolás száraz, fénytől védett helyen

Foszfát (P2O5) (m%) 8 2-4

Kálium (K2O) (m%) 16 1-2

Magnézium (MgO) (m%) 3 0,7

Hatástartam 6-8 hét (N/A)


