
Nauwkeurig gecontroleerde voeding
• De betrouwbare polymeercoating garandeert continue

voeding tijdens het groeiseizoen

• De mengformulering ondersteunt de resistentie van het

gazon tegen hitte, droogte en andere

stressomstandigheden

• Heldere, groene kleuren door het toegevoegde

magnesium

• Extra calcium vermindert mosvorming

Milieuvriendelijk
• Praktisch geen uitspoeling en vervlieging van

voedingsstoffen

• Natuurlijk afbreekbare organische coating

Zeer efficiënt en voordelig
• Formulering is afgestemd op de behoeften van het gewas

in het voorjaar.

• Minder maaipieken door gebalanceerde groei

• Zeer efficiënte en duurzame voedingsbron

• Minder bemestingstoepassingen nodig

20-06-10+8CaO+3MgO

Complete voeding met calcium en magnesium
Ekote Sport & Green PG Spring is een gespecialiseerde gecontroleerd vrijkomende meststof met extra calcium en

magnesium. De voedingsstoffen worden gecontroleerd afgegeven over een periode van 2 to 3 maanden. Aan het

einde van de werkingsperiode wordt de polymeer coating op een natuurlijke wijze afgebroken.

Sport & Green PG Spring

Item code: 6104FS
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Fysieke specificaties
Gemiddelde korrelgrootte: 3,2 mm

Kleur: wit/grijs/ivoor

Werkingsduur in maanden bij gemiddelde grondtemperatuur

zoals hieronder aangegeven.

Werkingsduur 
bij 15°C

Werkingsduur 
bij 21°C

Werkingsduur 
bij 30°C

1-2 2-3 3-4

Toepassing
Aanbevolen toepassingsmethode: drop en roterende

spreaders.

Indicatieve dosering (21°C): 25-30 g/m2

Geadviseerde toepassingsperiode: voorjaar, februari-mei.

Geschikt voor de bemesting van golfbanen (tees en fairways)

en professionele sportvelden.

Toepassen op droog gewas. Irrigatie na toepassing bevordert

de verspreiding en geeft een sneller aanvangseffect. Niet

toepassen bij vorst of droogte. Toepassen na

aeratieprogramma’s zoals prikken, snijden of verticuteren om

schade aan korrels te voorkomen. Gebruik een roterende

strooier of een dropstrooier.

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 direct zonlicht. 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.

Sport & Green PG Spring
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Coating specificaties
Coatingmateriaal: afbreekbare polymeercoating

Gecoate N van totaal N: 28%

Analyse (oxide)
20% Stikstof totaal (N)

2,2% Ammoniumstikstof
17,8% Ureum stikstof

6% Fosforzuuranhydride (P2O5)

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

10% Kaliumoxide (K2O)

10,0% Oplosbaar in water

8% Calciumoxide (CaO)

3% Magnesiumoxide (MgO)

Chloride gehalte (Cl) 7,7%
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