FLORANID®TWIN Turf
COMPO EXPERT komt met Floranid®Twin Turf met een
vernieuwde meststof, die haar lange werking en
degelijkheid nog meer benadrukt.

Wat is Floranid®Twin?
De Floranid®Twin-reeks bevat, net als het vroegere Floranid®-gamma de snelwerkende
stikstofvormen ammonium en nitraat en de langzame (3 maanden) werkende stikstofvorm
Isodur®. Het grote verschil met het vroegere Floranid®-gamma is dat er een tweede, traag
werkende stikstofvorm aan de Floranid®Twin-reeks werd toegevoegd, nl. Crotodur®.
Maar er is meer: Isodur® en Crotodur® vullen elkaar perfect aan. Waar de afbraak van Isodur®
vooral afhankelijk is van vochtigheid en vrijwel niet afhankelijk is van de temperatuur,
gebeurt de afbraak van Crotodur® vooral onder microbiële invloed. Een toepassing in het
voorjaar maakt dat, zelfs onder koudere temperaturen, Isodur® dus al wordt afgebroken,
waarna de Crotodur® het overneemt bij stijgende temperaturen. Na een toepassing krijg je
een direct zichtbaar effect en daarop volgend een lange nawerking, zonder groeipieken.

Zowel Isodur® als Crotodur® worden volledig in de bodem afgebroken, waarbij koolstofketens worden vrijgesteld
die als voedingsbron dienen voor diverse micro-organismen, waardoor het biologische bodemleven wordt
gestimuleerd.
Door de aanwezigheid van 4 verschillende stikstofvormen, waarbij 2 snelwerkende vormen (nitraat en ammonium)
en 2 traag werkende vormen (Isodur® en Crotodur®) krijg je een perfecte gazonmeststof, volledig afgestemd op de
behoeften van het gras.
Floranid®Twin Turf, kan toegepast worden in het voorjaar als de behoefte van het gazon naar stikstof hoog is. Bijna
50% van de stikstof is onder traag werkende vormen, wat een optimale benutting verzekert. Ook de overige
elementen zijn in een goed opneembare vorm aanwezig. Floranid® Gazon scoorde al zeer goed qua efficiëntie, maar
door zijn dubbele N-technologie doet Floranid®Twin Turf nog een stuk beter.

Voordelen
Extra lange werking
Werkt reeds vanaf 5°C
De traag werkende stikstofbronnen zorgen ervoor dat de uitspoeling van N beperkt wordt en maken de
meststof dus milieuvriendelijk
Hoge activiteitsindex van de trage stikstofbronnen, m.a.w. echt traag werkend
Wordt volledig afgebroken
Alle elementen zijn in elke korrel in dezelfde verhouding aanwezig
Fijn granulaat, dus wordt niet opgezogen bij maaibeurten
Lage dosis vereist (3kg/are), met één zak bemest je dus 830m²
Hoge percentages qua oplosbaarheid, dus goed opneembare vormen van fosfaat en magnesium
Met extra toegevoegde sporenelementen

Samenstelling
20,0%
2,5%
8,0%
5,7%
3,8 %
5,0%

Zakken van 25 kg

4,5%
8%
2,0%
1,6%
17,5%
14%
0,02%
0,01%
0,85%
0,1%
0,01%
Chloorarm

Stikstof (N) totaal
Nitraatstikstof
Ammoniumstikstof
IBDU-stikstof (Isodur®)
CDU-stikstof (Crotodur®)
Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en in
neutraal ammoniumcitraat
P2O5 oplosbaar in water
Kaliumoxide (K2O) totaal, oplosbaar in water
Magnesiumoxide (MgO) total
MgO oplosbaar in water
Zwaveltrioxide (SO3) total
SO3 oplosbaar in water
Boor (B)
Koper (Cu)
IJzer (Fe)
Mangaan (Mn)
Zink (Zn)

