Golfe

NPK 10 – 0 – 15 + 3MgO + 0,5Fe

- Fertilizante composto NK de libertação lenta e sem P
- adequado para a fertilização de verão em solos com elevados níveis de P e matéria orgânica
- excelente reverdescimento do relvado graças à presença de Mg e Fe no fertilizante
- crescimento lento sem picos de crescimento
- sem nitrato, nem lixiviação
- tanto o N como o K são de libertação lenta
- reduz o “thatch” (feltro)
fertilizante composto NK, contém Mg e S
azoto
total
N
azoto amoniacal
azoto ureico
azoto provindo da farinha de sementes
de oleaginosas e dreches de cerveja
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Matéria organica proveniente da farinha de sementes de oleaginosas e
da dreche de cerveja
Propriedades físicas
granulometria
aspecto

1-2 mm

óxido
10%
2%
7%
1%

elemento
10%

15%
3%
0,5%
21%

12,5%
1,8%
0,5%

90%
grânulos castanhos

aplicação
Greens e outros relvados: 20-35 g/m2 por aplicação – regar após a aplicação.
A dose de aplicação depende da fertilidade do solo e das necessidades de cada tipo de relvado.
Armazenar em local fresco e bem ventilado, protegido da luz solar directa e da humidade
período de utilização aconselhado
maio – setembro
longevidade
6 – 10 semanas, dependendo do tipo de relvado e das condições locais.
embalagem
sacos de polietileno de 20 kg (50 sacos por palete)

Os conselhos de utilização supramencionados devem ser ajustados às condições locais, tais como o clima,
método de aplicação e necessidades da cultura. Solicitamos que consulte o seu consultor local para que
este o informe da melhor dosagem e frequência. Todos os dados apresentados na Ficha Informativa do
Produto baseiam-se no controlo de qualidade contínuo levado a cabo na fábrica e são meramente
informativos, não implicando qualquer tipo de garantia. O utilizador deverá verificar a adequabilidade do
produto às suas próprias circunstâncias.

