
 

Yleistiedot: 

Tämä lannoite on tarkoitettu korkealaatuiselle puttigreenille, 
joka leikataan matalaksi ja on intensiivisessä käytössä. 
Zeotech Mini yhdistää Zeotech 300®:n edut ja hitaan 
vapautumisen metyleeniurealle (41% kokonais typestä), 
taaten sekä välittömät vaikutukset nurmen väriin että 
viivästyneen vapautumisen jopa 70 päiväksi. 

Käyttösuositus: 
25 - 30 g/m2 (250-300 kg/ha) 1 - 4 kertaa 
kasvukaudenaikana.

Yksi säkki riittää 800 - 1000 m2 pinta-alalle.


HUOM! Tuotteen lisäämisen jälkeen aluetta 
on ehdottomasti kasteltava 5- 10min ajan.

Lisää tuote ainoastaan kuivalle nurmelle.


     Zeotech Mini Spring & Summer edut: 

• Tuote on erityisesti suunnattu korkeantasoiseen 
nurmen hoitoon ja korkeanlaadun puttigreeneille 
sekä esteettisyyteen että pelattavuuteen.


• Zeotech Mini on suunniteltu greenlle ravinnoksi 
röllin ja natan intensiivisiin kasvukausiin kevään 
lopulla ja kesällä. 


• Zeotech 300® yhtenä ainesosana (11%) 
mahdollistaa kaliumin ja ammoniumtypen hitaan 
vapautumisen, silloin kun kasvin todellinen 
aineenvaihdunta sitä tarvitsee toimiakseen 
tehokkaasti.


• Maksimoi greenin teknisen laadun, tarkoittaen 
tasaista kasvua, väriä ja tiheyttä sekä turvaa 
stressiä vastaan. Samanaikaisesti vältytään 
ravinnehukalta maaperän vuoksi tai haihtumiselta.


• Hienojakoinen homogeeninen raekoko hallittuun 
välittömään liukenemiseen ilman jauhetta ➔ 
Zeotech Mini Spring and Summer takaa helpon ja 
tasaisen levittämisen.
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Zeotech Mini spring and Summer® 

Hienojakoinen viheriöille suunniteltu zeoliittilannoite. Säätää 
nurmen kasvua ja väriä erityisellä, kontrolloidulla ja 
varmistetulla hitaalla ravinteiden vapautumisella. 

NPK 16-0-14 + 2% Fe + 31% SO3 + 11% Zeotech 300® 

Koostumus: 

16% Typpi (N); 6,2% ammoniun typpi; 1,1% urea typpi; 

8,7% metyleeniurea typpi

14% Kaliumoksidi (K2O) vesiliukoinen (alkuaine K 11.6%)

31% Sulfaatti trioksidi (SO3) vesiliukoinen (alkuaine S 12.4%)

2% Rauta (Fe) vesiliukoinen

11% Zeoliitti Zeotech 300®


Pakkauskoko: 
20 kg säkit, 1,0 tonnin lavalla

Raekoko:  0,8 - 1,2 mm (120 SGN)

Uudet Zeotech Formula GP lannoitteet sisältävät suuria määrän 
erilaisia biostimulantteja: humiinihappoja ja lignosulfonihappoja

Nämä yhdisteet auttavat nurmea saavuttamaan parhaimman 
kasvun ja samalla puolustuskyvyn ympäristön aiheuttamalle 
stressille. Ne toimivat maaperänmikrobitoiminnan stimuloijina 
sekä orgaanisina kelaatteina. Se lisää kasvin kykyä imeä 
ravinteita, parantaa maaperän kationinvaihtokykyä ja 
vedenpidätystä synenergisesti Zeotech 300® zeoliitin kanssa.


