
Fertilizantes para campos desportivos e áreas 

Sportsmaster são fertilizantes minigranulados, de fácil aplicação e distribuição uniforme, podendo conter até 40% 
de azoto encapsulado, com tecnologia Poly-S. Para obter uma resposta rápida, mesmo a baixas temperaturas, 
estes fertilizantes contém uma parte de Azoto de libertação rápida. Ideal para Fairways, campos desportivos, 
parques e relvados. 
 

 

Esta linha de fertilizantes foi especialmente concebida para fairways. O Fairwaymaster apresenta grânulos mais 
pequenos e melhorados, para uma  absorção mais rápida e maior longevidade, mantendo  os fairways verdes e 
de forma consistente. 
 Contém uma combinação de N de libertação controlada e fertilizantes convencionais 
 Reacção rápida e longevidade num só produto 
 Indicado para relvados mantidos com uma altura de corte superior a 6mm 
 Fácil dispersão 
 Extremamente seguro graças aos nutrientes de libertação controlada e baixo teor em sais 
 

Contém uma combinação de fertilizantes com tecnologia de libertação controlada e fertilizantes compostos conven-
cionais. Esta tecnologia de libertação controlada conduz a um crescimento regular sem picos de crescimento. A par-
te do fertilizante que não está revestida, permite um resposta rápida do relvado. A gama foi concebida para rel-
vados com uma altura de corte superior a 6 mm, sendo por isso ideal para usar em tees, fairways, campos despor-
tivos e relvados recreativos. 
 N de libertação controlada Poly-S incluído na mistura 
 Libertação de nutrientes por um período de 2-3 meses, reduzindo o número de aplicações 
 Indicado para relvados com uma altura de corte superior a 6mm 
 Um leque de formulações para usar nas diversas alturas do ano 
 Níveis elevados de nutrientes  + baixa dose de aplicação = maior rentabilidade + menos sacos a manusear 
 Extremamente seguro graças ao N de libertação controlada e baixo índice de sais 

NOVO! Mini CRF 

  
Composição 

Ficha 
Técnica 

% Encaps. Granulo-
metria (mm) 

Longev.  Dose  
 (g/m²) 

  
                        Descrição 

Fairwaymaster Mini 
24+5+11 

PDF 40%N 0.85-2.0 2-3 
meses 

25-35 Fertilizante de lib. controlada,de granulometria fina , baseado na tecnolo-
gia Poly-S Mini 

Fairwaymaster  Economique  
20+5+8+Fe 

PDF 25%N 0.7-3.3 2-3 
meses 

25-35 Solução económica, com N encapsulado e granulometria fina. Ideal como 
starter, pelo seu efeito rápido mesmo a baixas temperaturas. Aumenta a 
densidade do relvado quando usado no inicio da primavera e no Outono 

Fairwaymaster Mini 
16+5+22 

PDF 56% 0.85-2.0 2-3 
meses 

25-35 Formulação especial para estados vegetativos antes e durante períodos de 
stress hídrico e temperaturas extremas, graças ao conteúdo em potássio. 

Sportsmaster  Fairway 
12+6+9+3MgO 

PDF - 0.7-2.8  4-6 
semanas 

  
35-50  

Fertilizante NPK de libertação rápida. Formulação equilibrada para utiliza-
ção ao longo de toda a estação de crescimento.   

Sportsmaster  Municiple 
15+5+15+Fe 
 

PDF 20%N  0.7-2.8  6-8  
semanas 

  
25-35 

Com 20% de encapsulado Poly S ,  de formulação equilibrada, sendo ideal 
para aplicar durante todo o ano. Excelente granulometria, permitindo uma 
distribuição eficaz e uniforme.   

Sportsmaster Longlife  
26+5+11+2Mg+Mi 

PDF 40%N  
30%P 
30%K 

1.8-4.0  2-3  
meses 

  
20-30 

É fertilizante equilibrado NPK, muito homogéneo de libertação controlada, 
com micronutrientes  que previne situações de stress. Ideal para ser aplica-
do durante todo o ano.   

Sportsmaster CRF Mini 
High N  
23+05+10+2MgO+Mi 

PDF 38%N 1.2-2.2 2-3 
meses 

20-35 Ideal na 1ª aplicação de fert. lib. controlada do ano. Rápida reacção 
mesmo a baixas temperaturas. Promove crescimento saudável no inicio da 
estação. MgO para melhorar a cor e micronutrientes para um relvado mais 
saudável. 

Sportsmaster CRF Mini 
Permanent 
17+07+16+2MgO+Fe 

PDF 41%N 1.2-2.2 2-3 
meses 

20-35 Fertilizante NK equilibrado, com P para usar da Primavera ao Outono. Com 
magnésio e ferro para melhorar a cor e disfarçar sintomas de stress 

Sportsmaster CRF Mini  
Start 
19+19+05+2MgO+Mi 

PDF 47%N 1.2-2.2 2-3 
meses 

20-35 Ideal para over-seeding ou na instalação do relvado. Lib. controlada mini-
miza riscos de queima da relva nova. Elevado P para promover o cresci-
mento radicular forte. N lib controlada suficiente para as necessidades da 
planta , para rápida instalação e relvado denso. Microelementos para 
relvado mais saudável. 

Sportsmaster CRF Mini  
High K 
13+5+20+2MgO+Fe 

PDF 41%N 1.2-2.2 2-3 
meses 

20-35  N apenas é libertado em condições favoráveis ao crescimento do relvado,    
ajudando a preparar a planta para situações de stress. Potássio elevado 
fortalece as paredes celulares e ajuda na regulação da água dentro da 
planta. A planta fica mais resistente a extremos de temperatura. Magnésio 
para melhorar a cor. 

INSERIR FICHAS TECNICAS EM PDF 




