TourTurf High K 3-1-27
®

Slow Release Formula - Mikrogranuleret

Til sportsgræs med
kaliummangel
Gødningen er beriget med jern og
mikronæring og har et højt kalium
indhold.

Nedenfor stående angiver garanteret
mindste indhold af næringsstoffer.
Indhold:

High K indeholder både hurtigt og
langtidsvirkende kalium samt en lille
mængde kvælstof. Velegnet til
sandbaserede greens og til jord med
kalium mangel. Produktet kan svide
græsset. Udbringes derfor inden regn
eller der bør eftervandes. Indeholder
44 % organisk materiale i form af
humusstoffer fra lignit(brunkul),
vinasse(sukkerroer) og kalium.

Anvendelse:
Greens, tees og stadions. Det
anbefales at gødske 1-2 gange
årligt med 3-5 kg pr 100 m2. Ved
ny anlæg anvendes 3-5 kg pr
100 m2. Anvendes typisk forår og
efterår.

Kalium (K) er af stor betydning for
vandreguleringen i græsset og er
afgørende for plantecellernes osmotiske koncentration. Kalium spiller
således en vigtig rolle for tørketolerancen om sommeren, ligesom for
sygdoms-/frosttolerancen om efteråret og vinteren. For at græsset skal
have så gode betingelser som muligt,
og tåle stress, bør kaliumniveauet
ligge på rette niveau hele året.

TourTurf® High K 3-1-27 er en
homogen og mini granuleret
kalium gødning(1-2,5 mm) til
gødskning af græs på greens,
tees og stadions.

Gødningsinformation:
TourTurf® High K 3-1-27 er et organisk-mineralsk NPK gødningsprodukt
med mikronæring. Indeholder kalium
med her og nu, samt langtids effekt.
Giver en jævn og ensartet frigivelse
over 8-12 uger.

Total kvælstof (N):
Heraf: Urea:

3,0%
1,65%

Nitrat:

1,35%

Citratopløseligt fosfor (P):

1,3%

Vandopløseligt kalium (K):
Heraf 11 % slow release
Kobber (Cu):

26,5%

Zink (Zn):

0,09%

Mangan (Mn):

0,1%

Bor (B):

0,009%

Molybdæn (Mo):

0,009%

Produktet er klorfattigt.

Hvornår anvendes TourTurf High K:
J F M A M J J A S O N D
Da anvendelsen af dette produkt
ligger uden for vor kontrol, kan E.
Marker A/S ikke stilles ansvarlig for
utilstrækkelig virkning ved forkert
dosering. Opbevares tørt og må ikke
udsættes for regn.
Indhold 20 kg netto
Produceret i EU
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