TourTurf High K 3-1-27
®

Slow Release Formula - Mini Granules

För sportsgräs med
kaliumbrist
Gödningsmedlet är berikat med järn
och mikronäring, och har ett högt
innehåll av kalium.

Nedan anges garanterat lägsta innehåll av näringsämnen.
Innehåll:

High K innehåller snabbt och
långtidsverkande kalium samt en
liten mängd kväve. Mycket lämpligt
för sandbaserade greener och jord
med kaliumbrist. Produkten kan
sveda gräset, och ska därför
appliceras före regn eller
eftervattnas. Innehåller 44 %
organiskt material i form av
humusämnen från lignit(brunkol),
kalivinass(betor) och kalium.

Användning:
Greener, tees och idrottsanläggningar. Gödsling bör ske
1-2 gånger om året, med 3-5 kg
per 100 m2. Till ny anläggning
används 3-5 kg per 100 m2.
Används normalt vår och höst.

Kalium (K) är av stor betydelse
för vattenregleringen i gräset, och
avgörande för växtcellernas osmotiska koncentration. Kalium spelar således en viktig roll för torkresistensen
på sommaren, liksom för sjukdoms-/
frostresistensen höst och vinter. För
att gräset ska ha så goda villkor som
möjligt, och tåla stress, bör man
se till att kaliumnivån alltid är den
rätta, året runt.

Produktinformation:
TourTurf® High K 3-1-27 är en
homogen och mini granulerad
kaliumgödning (1-2,5 mm)

Gödselsinformation:
TourTurf® High K 3-1-27 är ett organiskt-mineraliskt NPK-gödselmedel
med mikronäring. Innehåller kalium
med snabb och långtidsverkande
effekt. Frigörs i jämn takt under
8-12 veckor.

Totalkväve (N):
Varav: Urea:

3,0%
1,65%

Nitrat:

1,35%

Citratlöslig fosfor (P):

1,3%

Vattenlösligt kalium (K):
Varav 11 % slow release
Koppar (Cu):

26,5%

Zink (Zn):

0,09%

Mangan (Mn):

0,1%

Bor (B):

0,009%

Molybden (Mo):

0,009%

Produkten är klorfattig.

När används TourTurf® All Season:
J F M A M J J A S O N D
Eftersom användningen av denna produkt ligger utanför vår kontroll, kan
E. Marker A/S inte ställas till svars
för otillräcklig effekt i samband med
felaktig dosering. Förvaras torrt. Får
inte utsättas för regn.
Innehåll 20 kg netto
Producerat i EU
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TourTurf® är ett varumärke som tillhör E. Marker A/S
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