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OPIS PRODUKTU 
Specjalistyczny nawóz do trawników  średnio i intensywnie użytkowanych 

  „SPORT GREEN” (17-6-11) wiosenno-letni. 

 
 
Bardzo istotnym elementem wpływającym na jakość, zdrowotność oraz odporność  

murawy sportowej, szczególnie intensywnie użytkowanej,  jest regularne uzupełnianie 
składników pokarmowych poprzez prawidłowe nawożenie. Wykonuje się je stosując 

specjalistyczne produkty, ściśle dostosowane do wymagań danej rośliny w zakresie nie 
tylko makro, ale też mikro elementów. 
 

Murawy sportowe średnio i intensywnie użytkowane, z uwagi na potrzebę szybkiej 
regeneracji, wymagają regularnego uzupełniania składników pokarmowych. Naukowe 

prace laboratoryjne oraz ścisła współpraca z pracownikami obsługującymi murawy 
obiektów sportowych, doprowadziły do powstania nawozu „SPORT GREEN”. 
Doświadczenia wykazały, że trawy pobierają składniki podstawowe – makroelementy, 

w stosunku 6-2-4, (azot-fosfor-potas) i tak też został skonstruowany nawóz wiosenno-
letni „SPORT GREEN”.  

 
Innowacyjność produktu została zrealizowana nie tylko poprzez właściwie 
proporcjonalny dobór  makroelementów, ale także poprzez zastosowanie form 

składników, gdzie uwalnianie elementów jest korzystnie rozłożone w czasie. Nawóz 
zawiera azot głównie w formach wolniej działających : amonowej i częściowo 

amidowej. Sprawia to, że ryzyko straty azotu wskutek wymywania ruchliwych jonów 
NO3  jest znikome. Wydłużone w czasie przechodzenie azotu w formy przyswajalne dla 
roślin powoduje, że nawóz ten doskonale nadaje się dla traw, w których okres 

maksymalnego pobierania tego składnika przypada na późniejsze miesiące.  
 

Nawóz „SPORT GREEN” charakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością tak całych 
granul, jak i poszczególnych składników, w tym fosforu. Powierzchnia granul została 
specjalnie wzmocniona, aby ograniczyć ścieranie w czasie transportu oraz pylenie. Ich 

wielkość dobrana jest tak, aby zagwarantować jak najbardziej równomierny wysiew. 
 

Zawarte w nawozie formy makro i mikro elementów   pozwalają uzyskać maksymalną 
przyswajalność, uwzględniając ich aktualne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. 
Dzięki szybkiej dostępności składników mineralnych zawartych w nawozie „SPORT 

GREEN” (17-6-11) wiosenno-letnim,  można go stosować w różnych fazach wzrostu 
traw. 
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Spółka Hortnas uczestniczyła między innymi w realizacji następujących projektów 
ogrodniczych, gdzie z powodzeniem zastosowano specjalistyczny nawóz na trawniki 

średnio i intensywnie użytkowane „SPORT GREEN 17-6-11  wiosenno-letni”: 
 

 Stadion „PGE Arena” Gdańsk 

 Stadion „Arka” - Gdynia 
 Stadion „Śląsk” Wrocław 

 Stadion miejski „Zagłębie” Lubin 
 Stadion miejski w Gliwicach 
 Stadion miejski w Tychach 

 Stadion miejski w Łodzi 
 Stadion „Narodowy” w Warszawie 

 Stadion „Gwardia” - Warszawa 
 Stadion „Cracovia” Kraków 
 Stadion gminny – Swarzędz 

 Stadion gminny Kleszczewo 
 Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Słupsk 

 OSIR Warszawa 
 OSIR Gostyń 
 OSIR Kępno 

 MOSIR Czeladź 
 Tor wyścigów konnych  - Partynice 

 Stadnina koni Ciekocinko  
 Pole golfowe Tokary. 
 Pole golfowe Brzezno. 

 Pole golfowe „Sobienie Królewskie”  
 Stadion  miejski w Rydze (Łotwa) 

 Stadion  miejski w Kownie i Wilnie (Litwa) 
 Kilkadziesiąt stadionów regionalnych OSIR, MOSIR w całej Polsce. 

 Prestiżowe parki oraz inne obiekty użytkowe i rekreacyjne w całym kraju. 
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