
Voordelen: 

Floranid® Gazon biedt veel voordelen:

Floranid® Gazon bevat een uitgebalanceerde hoeveelheid stikstof, fosfaat, kali, magnesium en sporenele-

menten; specifiek aangepast aan de behoefte van het gazon.

De formule bevat met 20% een hoog stikstofgehalte wat resulteert in goede groeieigenschappen.

Bijna 50% van de stikstof is in de vorm van Isodur® aanwezig. Dit geeft een optimale benutting van de 

stikstof en een rustige groei gedurende 3 à 4 maanden. 

Speciale microgranulaatformulering, geschikt voor kort en frequent gemaaide gazons.

Dankzij de goed uitgekiende verhouding tussen de voedingselementen geeft deze langdurig werkende meststof 

na iedere bemestingsbeurt een perfect uitzicht en kleur, een betere weerstand tegen betreden van het gazon 

en bevordert het de wortelgroei, de uitstoeling en de breedtegroei van de grassen. Ongewenste groeistoten 

of verlies door uitspoeling worden vermeden. Kali zorgt ervoor dat beplantingen en gazons in de zomer beter 

bestand zijn tegen droogte en in de winter tegen vocht. Fosfaat, magnesium en de sporenelementen verzekeren 

de verzorging van de planten volgens behoefte.

Verpakking: zak 25 kg
Verkoopeenheid: 40 x 25 kg
Korrelsoort: Granulaat
Korrelgrootte: 90 % tussen 0,7-2,8 mm
Korrelkleur: groen

FLORANID® Gazon  
(20+5+8 (+2) + sporen) 
Gekorrelde meststof met langdurige werking 
dankzij Isodur®. Voor gebruik op sportvelden, 
hoogwaardige gazons, golfgreens en tees. 
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Samenstelling Hakaphos® Rood 
8+12+24 (+4)

Hakaphos® Speciaal 
16+8+22 (+3)

Stikstof (N) totaal 8.0 16.0
     NH4-N (ammonium) 5.0 6.3
     NO3-N (Nitraat) 3.0 9.7
Fosforzuuranhydride (P2O5) 12.0 8.0
     Oplosbaar in water 12.0 8.0
Kaliumoxide (K2O) 24.0 22.0
     Oplosbaar in water 24.0 22.0
Magnesiumoxide (MgO) 4.0 3.0
     Oplosbaar in water 4.0 3.0
Sporenelementen
     Boor (B) 0.01 0.03
     Koper (Cu) 0.02 (*) 0.02 (*)
     IJzer (Fe) 0.075 (*) 0.15 (**)
     Mangaan (Mn) 0.05 (*) 0.05 (*)
     Molybdeen (Mo) 0.001 0.005
     Zink (Zn) 0.015 (*) 0.015 (*)
EC (mS/cm) 1.28 1.1
Chloorvrij ja ja
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Samenstelling 

 

Aanbevelingen: 

20 % Stikstof totaal (N)

2.5 % Nitraatstikstof

8.0 % Ammoniumstikstof

9.5 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®)

5 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat

3 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water

8 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water

2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal

1.0 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water

0.01 % B (Boor)

0.002 % Cu (Koper)

0.3 % Fe (IJzer)

0.01 % Mn (Mangaan)

0.002 % Zn (Zink)

 Chloorarm

Toepassingen (gedurende het seizoen)
Kg/100 m² 

Per strooibeurt
Aantal strooibeurten

Bij hoge belasting of hoge eisen 
(greens/tees)

3 - 4 3 - 6

Bij middelmatige belasting of eisen 
(sportvelden)

2 - 3 2 - 3 

Bij lage belasting of eisen 2 - 3 1 - 2

Voor meer informatie over dit product contacteer:

Technical advisor Groene Ruimten België: 

Jo Verschueren 

Tel: +32 (0) 497/ 58.89.31 

E-mail: johan.verschueren@compo.be 

Technical advisor sierteelt Nederland: 

Harry van het Hof 

Tel: +31 (0) 6/836.047.65 

E-mail: harry.vanhethof@compo.be 

Product Manager: 

Paul Mertens

Tel: +32 (0) 497/58.89.02 

E-mail: paul.mertens@compo.be
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