DCM TURF-MIX
NK 18-8 + 0,08 % Fe
Samenstelling
Overige organische meststof NK 18-8
bevattende ureumformaldehyde met ijzer
18 % STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan:
2 % ammoniumstikstof
3,5 % ureumstikstof
6,5 % organisch gebonden stikstof
6 % stikstof afkomstig van ureumformaldehyde
8%

KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water

0,08 % IJZER (Fe) oplosbaar in water (gechelateerd door EDTA)
40 % ORGANISCHE STOF
Voor de gebruiksnormen telt de stikstof mee voor 86 %.

Eigenschappen


samengestelde organisch-minerale meststof speciaal ontwikkeld voor gebruik op grassportvelden, golfterreinen,
gazons en openbaar groen



combinatie van 3 stikstofvormen
o

snelwerkende, minerale grondstoffen: zorgt voor een snelle (her)groei in het voorjaar na het strooien

o

waaier aan organische grondstoffen en extra langwerkend ureumformaldehyde: geleidelijke vrijstelling
voor een continue groei



het gras wordt vanaf de start gedurende een periode van 120-150 dagen continu en gelijkmatig gevoed worden



vanwege deze lange gecontroleerde werkingsduur zijn 1 à 2 bemestingsbeurten per groeiseizoen voldoende
(voorjaar/zomer) voor een goed resultaat



de vrijstelling is afgestemd op de groei en de behoefte van het gras; dit verhoogt de efficiëntie van de bemesting
en verkleint het risico op uitspoeling



ideaal voor gronden waar reeds voldoende fosfor in de bodem aanwezig is of geen fosforbemesting gewenst is



8 % kalium: versterkt de plantencellen en zorgt ervoor dat het gras minder schade zal ondervinden bij (intensieve)
betreding, droogte en vorst



ijzer, onder de vorm van ijzerchelaat (EDTA), voor een betere fotosynthese en diepgroene graskleur



organische voedingselementen en ureumformaldehyde worden geleidelijk vrijgesteld door het bodemleven +
vorming van humus voor een betere inworteling en minder uitspoeling

DCM TURF-MIX
NK 18-8 + 0,08 % Fe
Vorm
MINIGRAN® TECHNOLOGY =homogeen samengestelde microgranulaat
afgezeefd in een specifieke fractie
SGN (size guide number) van 170
UI (uniformity index) van 35


hierdoor is de meststof breder te strooien waardoor zowel strooitijd als arbeidstijd beperkt kunnen worden



tot 60 % betere verdeling voor homogene kleur en groei



snellere startwerking, met behoud van de lange nawerking



geurarme, stofarme toepassing



makkelijk toepasbaar in alle doseersystemen en professionele meststofstrooiers

Gebruiksaanwijzing
De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het moment van toepassen, het voedingsreserve in de
bodem en de intensiteit van begieten. Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw grasveld.
GRASSPORTVELDEN

voorjaar ...............................................................................................................................300 - 500 kg/ha

actief groeiseizoen .................................................................................................................250 - 500 kg/ha
GOLFVELDEN

onderhoud fairway (1 - 2 maal per jaar) ..................................................................................300 - 500 kg/ha
GAZONS

onderhoud (voorjaar/actief groeiseizoen) ................................................................................250 - 500 kg/ha

Verpakking
zakken van 25 kg – 33 zakken/euro pallet (= 825 kg)
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