
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werking en eigenschappen: 
 

 FLORANID®Twin Gazon BS bevat een uitgebalanceerde hoeveelheid stikstof, 
fosfaat, kali, magnesium en sporenelementen, aangepast aan de behoeften 
van de grassen. 

 De formule bevat veel stikstof (20 %), dat de hoge stikstofbehoefte dekt, die 
grassen hebben tijdens het voorjaar. 

 Bijna 50 % van de aanwezige stikstof is aanwezig onder de traag werkende 
vormen Isodur® en Crotodur®. De N wordt zo geleidelijk en optimaal aan het 
gras ter beschikking gesteld tijdens een periode van ongeveer 3 à 4 
maanden. 

 De speciale microgranulaatformulering is bijzonder geschikt voor kort en 
frequent gemaaide gazons en laat een homogene verspreiding toe. 

 Door de aanwezigheid van Bacillus subtilis E4-CDX® krijgt men een hoger 
weerstandsvermogen van de grassen en een gezonde wortelgroei. 

 FLORANID®Twin Gazon BS is een stikstofrijke, fijnkorrelige meststof voor 
lente- tot herfsttoepassingen, met positieve effecten op de 
wortelontwikkeling, voor greens, tees en siergazons. 

 
Samenstelling 

 
20 % Stikstof (N) totaal 

  8 % Ammoniumstikstof 

  2,5 % Nitraatstikstof 

              5,7 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®) 

              3,8 % Crotolideendiureum stikstof (Crotodur®) 

5 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en in neutraal ammoniumcitraat 

  4,5 % fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water 

8 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 

2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal 

  1,6 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water 

17% Zwaveltrioxide (SO3)  

  14 % Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water  

0,02 %    Boor (B)  

0,010 %  Koper (Cu)  

0,85 %      IJzer (Fe)  

0,10 %    Mangaan (Mn) 

0,010 %  Zink (Zn) 

Toevoeging van minstens 1 x 103 ufc/g bacteriën (Bacillus spp). N° ontheff.: EM035.X 

 

FLORANID®Twin Turf BS 
20+5+8 (+2 MgO + sporenelementen) 

 
Een gekorrelde meststof met een langdurige stikstofwerking, 
dankzij de aanwezigheid van Isodur® én met de hoog actieve 
Bacillus subtilis selectie E4-CDX® voor de kolonisatie van de 
wortels en ter versterking van het weerstandsvermogen van de 
grassen. Stikstofrijke meststof voor gebruik op sportvelden, 
hoogwaardige gazons, golfgreens en –tees. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Verpakking: zak 25 kg 
Verkoopeenheid: 40 x 25 kg 
Korrelsoort: fijn granulaat 
Korrelgrootte: 90 % tussen 0,7 en 2,8 mm 
Korrelkleur: groen 

 

 

 
Opslag en behandeling 

 
Koel (niet boven 35 °C) en droog bewaren. Geopende zakken zorgvuldig terug sluiten. Buiten het bereik 
van kinderen bewaren. 

 
Werking 

 
FLORANID®Twin GAZON BS is een hoog werkzame NPK-meststof voor greens, tees en siergazons met een 
stikstofrijke formule. De N/K-formule bedraagt 2,5/1. Deze verhouding is vooral bijzonder gunstig tijdens 
het voorjaar en bij aanhoudend regenachtig weer. FLORANID®Twin GAZON BS  bevat ook Bacillus subtilis 
E4-CDX®, ter enting van de wortels, in een concentratie van meer dan 1,5 x 106 kolonie vormende 
eenheden bacteriën per gram meststof. De sporen van Bacillus subtilis E4-CDX® bevinden zich op iedere 
korrel. Door een gelijkmatige verdeling van FLORANID®Twin GAZON BS en na oplossing van de meststof, 
komen deze sporen in de bodem terecht, waar zij kiemen, zich sterk vermenigvuldigen en de wortels 
koloniseren. Daarna ontplooien zij hun veelvuldige werkingen. 
 

 
 
Dosisaanduidingen en gebruiksaanwijzing 
 

Toepassingsdomein Dosis (g/are) Aantal behandelingen 

Greens/tees     3 – 4 3 - 6 

Siergazons    3 – 4 2 – 3 

Gazons (lage belasting of eisen)  2 – 3 1 - 2 

 

Pathogeen

Concurrentie Antibiose

- ruimte - antibiotica

- voedingsstoffen - enzymen

Bacillus subtilis

Groeibevordering Toename weerstand

- fytohormonen Afname vatbaarheid
- vitaminen

- sideroforen

Plant


