Zeotech Sport plus®
Hitaasti nurmilannotteita vapauttava zeoliitti
ammattikäyttöön, jonka typestä 55% on metyyliureaa
ja mikroravinteina rauta, kupari ja sinkki.
NPK 20-0-8 + 16% SO3 + Fe + Cu + Zn + 7% Zeotech 300®

Koostumus:
20% Typpi (N); 6% ammoniun typpi; 3% urea typpi; 11%
hitaasti vapautuva metyleeniurea typpi
14% Kaliumoksidi (K2O) vesiliukoinen (alkuaine K 11.6%)
16% Sulfaatti trioksidi (SO3) vesiliukoinen (alkuaine S 6.4%)
1% Rauta (Fe) vesiliukoinen
0.01% Kupari (Cu) vesiliukoinen
0.01% Sinkki (Zn) vesiliukoinen
7% Zeoliitti Zeotech 300®

Käyttösuositus:
35 g/m2 (350kg/ha) huhti/kesäkuussa ja elo/syyskuussa
Yksi säkki riittää 700m2 alalle.
Levitä kuivalle nurmelle ja kastele noin 10 min minuuttia
jokaisen levityksen jälkeen.

Zeotech Sport Plus edut:

• Zeotechin® vallankumouksellisen teknologian

Yleistiedot:
Erikoisformuloitu lannoite intensiivisesti hoidettaville
nurmipinnoille, kuten golf väylät ja urheilukentät.
Kaksinkertaisesti hidastetun typen vapauttamisen, zeoliittiin
kiinnittymisen ja lyhytketjuisen metyleeniurean ansiosta tuotetta
voidaan lisätä vain kaksi kertaa vuodessa. Se toimii tehokkaasti
parantaen nurmea ja sen väriä jopa 12 - 13 viikkoa lisäyksestä.
Lignosulfonihappo toimii suojaavana ja lieventävänä elementtinä
raudalle ja mikroravinteille. Lignosulfonihappo eroaa
normaaleista kelaateista, ollen pysyvämpi lannoitteen
valmistusprosessissa sekä hajoten helpommin maaperän
mikrobitoiminnan ansioista.
Humiinihapot, joita on 1 % lannoitteen
kokonaiskoostumuksessa, stimuloivat vahvasti maaperän
mikrobiaktiivisuutta sekä toimivat orgaanisina kelaatteina
parantaen kasvin ravinteiden ottoa pitkällä aikavälillä. Ne tuovat
useita etuja maaperän laadulle, kuten paremman
kationivaihtokapasiteetin ja vedenpidätyskyvyn sekä parantavat
kasvien entsymaattista ja fotosynteettistä toimintaa ja
kasvattavat juuriston massaa
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ansioista nurmen tasainen kasvu on jatkuvasti
taattu, kestäen jopa 75 päivää lisäyksen
jälkeen. Zeotech 300® granuloidaan
ammoniumin, urean ja kaliumsuolojen kanssa
sekä sekoitetaan metyleeniureaan (55% koko
typen määrästä).
Mikroravinteiden suuri pitoisuus, täydellisesti
veteen liukeneva, parantaa väriä, virkistää ja
auttaa kasvin omaa puolustustusmekanismia.
Ei aiheuta polttovioitusriskiä, joka tyypillisesti
liittyy rakeiden epätasaiseen liukenemiseen ja
kohdataan usein käytettäessä päällystettyjä
lannoitteita.
Ideaalituote golf väylille ja urheilukentille, jotka
vaativat keskinkertaista tai korkealuokkaista
hoitoa. Vain kolme lisäystä vuodessa antaa
nurmelle kaikki tarpeelliset ravinteet.
Zeotech 300®:n tuoma erinomainen maaperän
kationinvaihtokapasiteetti parantaa maan
hedelmällisyyttä sekä rakenteellisesti että
pysyvästi.

Raekoko: 3,0 mm (120 SGN)
Pakkauskoko:
25 kg säkit, 1,05 tonnin lavalla
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