TourTurf® Liquid Green Turf (FS)
TourTurf Flexible Solution (FS)
DK: NPK 10-1-9 EU: NPK 10-2-11

Optimal tilførsel og optagelse af makro-, og
mikronæring samt sporstoffer
TourTurf® Liquid Green Turf (FS) NPK
10-1-9 er en flydende NPK-gødning
specielt udviklet til fairways og
fodboldbaner. Udbringes med marksprøjte. Produktet er urea-baseret.
Gødningen skal opblandes i vand i forholdet 1:1. Eller vilkårlig vandmængde
efter eget ønske. Vi anbefaler, at man
anvender stordråbe dyser.
TourTurf FS-serien består af gødninger,
som giver balanceret vækst, vitalt græs
samt pH-regulering af sprøjtevæsken.
Brugen af produkterne sikrer både
optimal tilførsel og optagelse af makro-,
og mikronæring samt sporstoffer. En
økonomisk løsning, der giver den bedste
udnyttelse af de tilførte næringsstoffer
uden spild til omgivelserne.
Gødningen kan anvendes gennem hele
vækstsæsonen. Du kan selv kan tilsætte
additiver som fx tang, humussyre og
aminosyrer efter ønske. Lav altid en test
i spand for at sikre at produkterne er
kompatible.
Kombineres TourTurf Liquid Green Turf
(FS) med TourTurf (FS) Liquid Mikro Pack
- sikres en regulering af pH og optagelsen af samtlige næringsstoffer optimeres
uanset vækstlagstype.

Gødningen giver en god kombination
mellem kontrolleret vækst, sundhed og
farvegødskning.
Garanteret indhold af næringsstoffer:
Kvælstof (N)......................... 10,0
Heraf urea......................... 10,0
Fosfor (P).............................. 1,0
Vandopløseligt Kalium (K).......... 9,0
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pH-værdi: 2,0
Vægtfylde: 1,2
Tilførte næringsstoffer ved
udbringning af 100 liter/ha:
Kvælstof (N)......................... 12,0 kg
Fosfor (P)............................. 1,2 kg
Vandopløseligt Kalium (K)......... 10,8 kg
Dosering:
Max. dosering 200 liter/Ha.
Gødningen iblandes vand i forholdet 1:1.
Eller vilkårlig vandmængde.
Dyser:
Stordråbe dyser.
Bestillingsnr.:
50703/1000
Distribution:
E. Marker A/S
Okslundvej 8, Bov
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 74 67 08 08
E-mail: info@emarker.dk
www.emarker.dk

Da anvendelsen af dette produkt ligger
uden for vor kontrol, kan E. Marker A/S
ikke stilles ansvarlig for utilstrækkelig
virkning ved forkert dosering eller forkert anvendelse.

TourTurf® er et registreret varemærke tilhørende E. Marker A/S

www.emarker.dk

