
Nauwkeurig gecontroleerde voeding
• 100% coating garandeert gecontroleerde en voorspelbare

voedingsafgifte, passend bij de behoeften van het gewas

• Levendige, groene kleuren dankzij het toegevoegde

magnesium

• Extra calcium ondersteunt de stressbestendigheid van het

gazon en vermindert mosvorming

Milieuvriendelijk
• Praktisch geen uitspoeling en vervlieging van

voedingsstoffen

• Natuurlijk afbreekbare organische coating

• Minder onderhoud en beregening nodig door sterker gras

en gezonder wortelmilieu

Zeer efficiënt en voordelig
• Eenmalige toepassing aan het begin van het groeiseizoen

is voldoende

• Zorgenvrij proces dat tijd en geld bespaart

• Minder maaipieken door gebalanceerde groei

21-05-10+6CaO+2MgO

Een complete oplossing voor gazonvoeding
Op zoek naar een zorgenvrij, compleet voedingsplan voor uw gazon, openbaar grasveld of recreatiegras? Ekote

Sport&Green All-in-1 (8-9) is uw oplossing. De uitgebalanceerde voedingsformulering heeft een hoog stikstofgehalte,

een compleet pakket aanvullende, essentiële microvoedingsstoffen en beschikt over een volledige polymeercoating

voor geavanceerde gecontroleerde afgifte. De coating dient als krachtig membraan en garandeert ononderbroken

voedingsafgifte aan het gazon in een periode tot negen maanden, wat het complete groeiseizoen van het vroege

voorjaar tot de late herfst dekt. Het toegevoegde magnesium en calcium stimuleren sterk blad voor een gezond,

langdurig dicht gazon met levendige kleuren.
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Analyse (oxide)
43% Stikstof totaal (N)

43% Ureum stikstof

Chloride gehalte (Cl) <1%

Fysieke specificaties
Gemiddelde korrelgrootte: 2,9 mm

Kleur: wit/grijs/ivoor/bruin

Werkingsduur in maanden bij gemiddelde grondtemperatuur

zoals hieronder aangegeven.

Werkingsduur 
bij 15°C

Werkingsduur 
bij 21°C

Werkingsduur 
bij 30°C

10-12 8-9 6-7

Toepassing
Aanbevolen toepassingsmethode: roterende strooier of

drop-strooier.

Indicatieve dosering: 35-40 g/m2

Geadviseerde toepassingsperiode: voorjaar, februari - maart.

Geschikt voor de bemesting van parken en sportvelden en

voor hoveniersgebruik.

Toepassen op droog gras. Beregening na toepassing

bevordert de verspreiding en geeft een sneller

aanvangseffect. Niet toepassen bij vorst of droogte.

Toepassing na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren,

slitten en/of verticuteren om schade aan korrels te

voorkomen. Gebruik een roterende strooier of een

drop-strooier.

Verpakking
Eenheidsverpakking (UoM1): 25 kg

Verpakkingsmateriaal (UoM1): tweelaagse PE-zak met

antisliplaag.

Standaard-palletaantal: 40x25 kg

Eenheidsverpakking (UoM2): 500 kg

Verpakkingsmateriaal (UoM2): enkele lus PP Big Bag.

Opslag en veiligheid
Bewaren in de originele, gesloten verpakking op een droge

plaats, beschermd tegen vorst, hitte of directzonlicht. Na

gebruik zorgvuldig de verpakking sluiten en op een droge

plaats bewaren. Waarschuwing:Doorslikken gevaarlijk. Niet

inademen. Buiten bereik van kinderen houden.

Een veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op aanvraag of

verkrijgbaar via www.ekompany.eu
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Coating specificaties
Coatingmateriaal: afbreekbare polymeercoating

Gecoate N van totaal N: 100%

Gecoate P2O5 van totaal P2O5: 100%

Gecoate K2O van totaal K2O: 100%

Publicatie: 19-12-2013

Analyse (oxide)
21% Stikstof totaal (N)

2,1% Nitraatstikstof
2,9% Ammoniumstikstof
16% Ureum stikstof

5% Fosforzuuranhydride (P2O5)

oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en water
5,0% Oplosbaar in water

10% Kaliumoxide (K2O)

10,0% Oplosbaar in water

6% Calciumoxide (CaO)

2% Magnesiumoxide (MgO)

Chloride gehalte (Cl) <1%


