FLORANID®Twin Eagle Master

(19+5+10 (+2) + micronutriënten)
De NPK-meststof met extra fijne korrels voor hoogwaardige
gazons, sportvelden en greens van topkwaliteit.

Voordelen:
Floranid®Twin Eagle Master biedt veel voordelen:
De formule bevat met 19% een hoog stikstofgehalte wat
resulteert in goede groeieigenschappen en een mooie kleur.
Bijna 50% van de stikstof is aanwezig onder de vormen
Isodur® en Crotodur®, 2 langdurig werkende stikstofvormen.
Dit geeft een gelijkmatige groei gedurende 4 maanden.
De extra fijne korrels (0.5-1.4 mm) verdwijnen zeer snel in het
gras. Zo kan men ook zeer kort maaien zonder verlies van
meststoffen.
Door de extra fijne korrel, die alle elementen bevat, bekomt
men het ideale strooibeeld.
De korrels lossen na regen zeer snel op.
Floranid®Twin Eagle Master is de ideale fijngekorrelde meststof voor de bemesting van gazons,
sportvelden en greens. Elke korrel bevat dezelfde samenstelling.
Floranid®Twin Eagle Master bevat alle, voor het gazon noodzakelijke, nutriënten. Daarnaast zorgt de
aanwezigheid van Isodur® en Crotodur® voor een lange werking, waardoor het gazon in het
groeiseizoen minder vaak bemest hoeft te worden en men groeipieken voorkomt. Met de aanbevolen
doseringen riskeert men geen verbranding!

Verpakking: zak 25 kg
Verkoopeenheid: 40 x 25 kg
Korrelgrootte: 90% tussen 0.5-1.4 mm
Korrelkleur: grijs-wit

Samenstelling:

19 %

Stikstof totaal (N)
2.5 % Nitraatstikstof
8.0 % Ammoniumstikstof
5.1 % Stikstof van Isobutylideendiureum (Isodur®)
3.4 % Stikstof van Crotonylideendiureum (Crotodur®)
5%
Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
4,5 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water
10 %
Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
2%
Magnesiumoxide (MgO) totaal
1.6 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
0.02 %
B (Boor)
0.01 %
Cu (Koper)
0.7 %
Fe (IJzer)
0.1 %
Mn (Mangaan)
0.01 %
Zn (Zink)
Chloorarm (kalium en magnesium op kwalitatief hoogwaardige sulfaatbasis)

Aanbevelingen:
Toepassing
Openbare groene ruimten
Sportvelden
Golfgreens
Gazon

Dosering
30 - 40 g/m²
40 - 50 g/m²
20 - 30 g/m²
40 – 50 g/m²

Aantal strooibeurten
1-2
2-3
5-6
2-3

