
Ekote Sport&Green
Ontdek de nieuwe generatie professionele meststoffen
voor een gazon of grasmat in topconditie. Ekote is een
ge avanceerde, langwerkende minerale meststof met
een gecontroleerd vrijkomende werking van drie tot
ruim negen maanden!

• Revolutionaire coating met gepatenteerde technologie!

• Coating breekt op natuurlijke wijze af

• Beschermt wortels en blad, neutraal voor het milieu

• Evenwichtige en gezonde groei, zonder extra maaipieken

• Magnesium voor frisse, diepgroene graskleur

• Calcium voor evenwichtige pH-graad en tegen mosvorming

• Ef�ciënte en milieuvriendelijke NPK-bemesting door intelligent

afgifte patroon

• Geen uitspoeling van voedingsstoffen

Ekote Sport&Green bevat formules toegespitst op de

verschillende onderhoudsprogramma’s door het hele

seizoen heen, namelijk voorjaar, najaar, universeel, volledige
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Ekote Sport&Green is een betrouwbare, gecontroleerd

vrijkomende bemesting voor een gezonde en sterke grasmat.

Het hele jaar door.

NIEUW

Uw gras altijd groener
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Uw gras altijd groener
met Ekote Sport&Green!

* actie geldig tot 30 april 2015

GRATIS
5+1

*



Uw gras - altijd groener met Ekote Sport&Green! 
 
 
 
Ekote bevat specifieke formules toegespitst op de verschillende 
onderhoudsprogramma’s door het hele seizoen heen, namelijk voorjaar, 
najaar, universeel, volledige seizoensprogramma’s en voeding voor nieuw 
aangelegd gras. 
 
 
6302FS Ekote Sport&Green Start 
Analyse: 16-25-10+2CaO  
Werkingsduur: 2-3 maanden 
Een ideale NPK-voeding voor een nieuw aangelegd gazon of bij het her zaaien. De snelle stikstofafgifte en het hoge P-gehalte stimuleren 
zowel de groei van gezond blad als de ontwikkeling van sterke wortels. Het toegevoegde calcium brengt het zuurgehalte van de grond in 
balans en vermindert de kans op mosvorming. 
 
6301FS Ekote Sport&Green Spring 
Analyse: 32-05-05+2MgO 
Werkingsduur: 2-3 maanden 
Bevordert de groei zelfs bij lage temperaturen en komt vrij in een periode tot drie maanden. Het toegevoegde magnesium stimuleert de 
fotosynthese en draagt bij aan de groei van een heldergroen gazon. Dankzij de betrouwbare polymeercoating van Ekote zijn de 
voedingsstoffen ingekapseld en komen ze vrij op een gecontroleerde manier. Hierdoor verloopt de groei gecontroleerd en stabiel. 
 
6305FS Ekote Sport&Green Balance 
Analyse: 25-05-08+2CaO+3MgO 
Werkingsduur: 3-4 maanden 
Deze meststof is een uitgebalanceerde professionele voeding voor gazons, sportvelden en recreatiegras en deze kan tijdens het 
groeiseizoen toegepast worden. De formulering biedt een complete NPK-voeding die met een gemiddelde snelheid vrijkomt.  
 
6303FS Ekote Sport&Green Autumn 
Analyse: 15-00-25+3CaO 
Werkingsduur: 2-3 maanden 
Deze formule is ideaal voor winterklaar maken van gazons en sportvelden. De formulering bevat een hoog kaliumgehalte en helpt gazons, 
fairways en recreatiegras winterklaar te maken terwijl het tevens als solide basis voor een gezonde voorjaarsgroei dient. Het calcium 
stimuleert een sterke celstructuur en verbetert de resistentie van de plant tegen stressomstandigheden zoals vorst. 
 
6308FS Ekote Sport&Green 
Analyse: 26-05-11+3MgO 
Werkingsduur: 2-3 maanden 
Deze uitgebalanceerde formule heeft een hoog stikstofgehalte voor gezonde groei en extra magnesium voor krachtige, groene kleuren. 
De combinatie van gecoat NPK en ongecoat ureum garandeert een onmiddellijke werking ook bij lage temperaturen.  
 
6306FS Ekote Sport&Green Season 
Analyse: 26-05-11+2CaO 
Werkingsduur: 4-5 maanden 
Deze formule biedt een complete voedingsoplossing voor gazons, sportvelden en openbare grasvelden en komt vrij in een periode van vijf 
maanden. Vanwege de beschermende polymeercoating (83% van N is gecoat), kan de formulering zowel aan het begin van het seizoen als 
later worden toegepast. 
 
6307FS Ekote Sport&Green All-in-1 
Analyse: 21-05-10+6CaO+2MgO 
Werkingsduur: 8-9 maanden 
Deze zeer complete formule biedt een zorgenvrij, NPK+ voedingsplan voor gazons, openbare grasvelden en recreatiegras. De coating 
dient als krachtig membraan en garandeert ononderbroken voedingsafgifte tijdens negen maanden, wat het complete groeiseizoen dekt.  
 
 
Voor aanvullende informatie zie ook de Ekote Sport&Green bemesting kalender. 
 
Notitie: *De werkingsduur is aangegeven bij referentie bodemtemperatuur van 21°C. 
 


