Flydende gødning
TourTurf® BioFeed Concentrate
Af: Carsten Marker, E. Marker A/S

I E.Markers sortiment til opnåelse af sunde, velplejede og
stærke græsflader indgår vores flydende gødning, TourTurf®
BioFeed Concentrate. Vi har bestræbt os for at finde en
gødning med så høj biologisk profil som muligt. Det betyder
et markant indhold af kulhydrater i form af simple plantesukker forbindelser. Humussyrer som stammer fra Leonardit,
en stærkt bioaktiv og koncentreret form for humus, som er
aktiveret ved en mikrobiel nedbrydning. Aminosyrer stammende fra nedbrydning af almindeligt planteprotein indgår
ligeledes i TourTurf® BioFeed Concentrate gødningerne.
Denne biologiske profil har mange fordele:
Kulhydrater styrker først og fremmest jordens mikroliv, som
er en aktiv faktor for en sund plantevækst, bedre struktur
i vækstlaget, mindre udvaskning og øget tilgængelighed
(frigørelse) af mikronæringsstoffer. Humussyrer har flere
positive effekter. De fremmer en bedre jordstruktur, styrker
tørketolerancen, forbedrer ionbytte kapaciteten (CEC) og
reducerer udvaskning. Aminosyrer kan i mindre grad optages
direkte, men styrker overvejende vækstlagets struktur og
tilgængelighed af mikro -og sporstoffer.
Formuleringer:
TourTurf® BioFeed Concentrate fås som standard i fire formuleringer:
•
•
•
•

4-1-15
12-0-8
17-1-4
25-0-0

Alle formuleringer har samme gunstige biologiske profil,
samt alle
vigtige mikronæringsstoffer i form af:
•
•
•
•
•
•
•

Jern (Fe)
Magnesium (Mg)
Bor (B)
Kobber (Cu)
Mangan (Mn)
Zink (Zn)
Molybdæn (Mo)

Med TourTurf® BioFeed Concentrate får du et koncentreret
og fleksibelt produkt, alle formuleringer indbyrdes blandbare, så du nemt kan opnå den N-P-K sammensætning du ønsker på din bane. Gødningen leveres i 20 l dunke, nemme og
praktiske at håndtere. En komplet gødskning på ca. 100 kg
N niveau/ha kan stå på en EU-palle, godt for fragtkontoen.
Din egen formulering:
TourTurf® BioFeed Concentrate er bakket op af en af Englands mest succesrige producenter/leverandører til golfmarkedet i Europa, Amega Science.
Deres videnskabelige tilgang til produkterne og den laboratoriemæssige kontrol sikrer en høj kvalitet og en stadig udvikling. I E.Markers samarbejde med Amega Science bliver
det nu muligt at få tilvirket TourTurf® BioFeed Concentrate
efter egne specifikationer til netop din bane.
Har du specielle ønsker eksempelvis baseret på dine jordbundsanalyser eller dine erfaringer på din bane, er det nu
muligt at få et gødningsprodukt der dækker dine ønsker. Her
taler vi ikke blot om makronæringsstofferne (N-P-K), men
også om samtlige mikronærings- og sporstoffer, samt andre
aktuelle hjælpestoffer eksempelvis afspændingsmiddel og
aktive biostimulanter.
Dette koncept leveres i 120 ell. 200 l plasttromler direkte til
din bane fra Amega Science med din individuelle etiket på.
Flere fordele springer i øjnene:
• Emballagen er nem at komme af med.
• Ingen tankblanding.
• Arbejdsbesparende.
• Færre overkørsler.
• Direkte levering med gratis pumpe
Konceptet har vundet stor udbredelse i UK de sidste 3 år.
Hos E.Marker glæder vi os til at uddybe mulighederne med
TourTurf® BioFeed Concentrate, også i forbindelse med
jordbundsanalyser, dine specielle ønsker og /eller din rådgiver /konsulent.

