Part of ICL Group

Innovatiiviset ja tekniset
lannoiteratkaisut
urheilunurmikoille
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Lannoitusteknologia,
johon voit
luottaa
Liukuvat jalkapallokengät, pomppivat tennispallot, golflyönneissä irtoava turve ja golfpallojen alastulojäljet – urheilukenttien nurmikot joutuvat muita nurmikoita kovemmalle
koetukselle. On luonnollisesti ikävää, mikäli puutarhojen ja
viheralueiden nurmikko on epätasainen, mutta urheilukentillä
nurmikon laatu voi vaikuttaa urheilutuloksiin tai jopa urheilijoiden urakehitykseen. Kun laatu ja kestävyys ratkaisevat ja
epäonnistuminen ei ole vaihtoehtona, astuvat kuvaan Everris-lannoitteet.
Hyvä lannoitusohjelma luo tasaisen nurmikon, pitää sen terveenä ja vahvana, nopeuttaa palautumista ja parantaa tautien kestävyyttä. Vähemmän näkyviä etuja ovat juuriston hyvä kasvu
sekä kulutuksen ja kuivuuden kestävyys.
Tehokas lannoitusohjelma varmistaa, että nurmikko vastaa siihen kohdistuvia vaatimuksia: se
kestää käytössä, siinä ei ole kuivalaikkuja ja sään muutokset eivät vaikuta sen kuntoon. Tuloksena on nurmikko, joka lisää urheilunautintoa ja vaatii vähemmän hoitoa.

Toimintaperiaate
Ravinteiden tarjonta

Haihtuminen
Leikkuujätteen
poistaminen

Hävikki
pintaveden
poistumisen /
eroosion kautta

Ravinteiden
otto

Immobilisaatio
Hävikki huuhtoutumisen kautta

Perustietoja
lannoitteista
Täysin sopivan lannoitteen valitseminen ei ole yksinkertaista. Harkitun
valinnan tekeminen edellyttää
perehtymistä lannoitteiden teknisiin
ominaisuuksiin, kustannustekijöihin
sekä ympäristövaikutuksiin. Nurmikoiden erilaiset käyttötarkoitukset ja
kasvuolosuhteet edellyttävät erityisiä
lannoitusohjelmia.
Lannoitteet voidaan jakaa seuraavasti:
1. 	Lannoitteet, joiden kaikki ravinteet
vapautuvat kerralla heti levityksen
jälkeen, jolloin nurmikko kasvaa
nopeasti ja saa heti lisää väriä. Nämä
ovat perinteisiä, nestemäisiä ja
vesiliukoisia lannoitteita.
	Näiden lannoitteiden haittapuolena
on ravinteiden hävikki huuhtoutumisen ja haihtumisen myötä sekä
mahdollisten kasvupiikkien jälkeen
leikkuujätteen mukana.
2. 	Hitaasti vaikuttavat, hallitusti
vapautuvat lannoitteet luovuttavat
ravinteita vähitellen tietyn ajanjakson kuluessa, jolloin nurmikko
pystyy hyödyntämään ravinteet
lähes täydellisesti. Ravinteita ei
joudu juuri hukkaan, minkä vuoksi
nämä lannoitteet ovat tehokkaita
ja ympäristöystävällisiä. Pitkävaikutteisten ja hallitusti vapautuvien
lannoitteiden vaikutus on tasaisempi ja luotettavampi kuin orgaanisten
lannoitteiden.
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Innovatiivinen
teknologia
luo parhaat
tuotteet
Everris on kehittänyt urheilukenttien mahdollisimman tehokkaaseen hoitoon
ainutlaatuisia patentoituja lannoitteiden kuorrutusteknologioita, joiden myötä
ravinteiden vapautuminen seuraa nurmikon ravinteiden tarvetta. Ihanteellinen
lannoitusohjelma ehkäisee kasvupiikkejä ja saa aikaan vahvan juuriston sekä
maanpäällisen osan tasaisen kasvun: tuloksena on vahva ja terve nurmikko koko
kasvukauden ajan sekä vähemmän lannoitus- ja leikkuukertoja.

Poly-S:
patentoitu teknologia, joka
vapauttaa typen hallitusti
Poly-S-teknologia:
Ulompi polymeerikuori
Sisempi rikkikuori
Ureatyppiydin

PACE:
patentoitu teknologia, joka
vapauttaa kaikki pääravinteet
hallitusti
PACE-teknologia:
N
P
K

N, P ja K on yhdistetty yhteen pieneen rakeeseen.
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• T yppirakeet päällystetään ensin rikillä, joka on myös tärkeä
ravinne. Sen jälkeen rakeet päällystetään ainutlaatuisella, biologisesti hajoavalla polymeerikalvolla. Kun ulompi polymeerikalvo
ja rikkikuori kostuvat, typpeä alkaa vapautua.
• V
 aikutusaika riippuu kuoren paksuudesta. Kasvualustan, lämpötilan ja kosteuden muutokset eivät vaikuta vapautumisnopeuteen. Tämä takaa tasaisen ravinnepitoisuuden myös pitkään
kestävän lämpöjakson tai runsaiden sateiden aikana.
• R avinteiden otto on tehokasta, vapautumiskäyrä on nurmikon
tarpeiden mukainen ja huuhtoutumisen riski on lähes olematon.
• T asaisen kasvun ansiosta nurmikko voidaan leikata harvemmin,
jolloin ravinteita menee mahdollisimman vähän hukkaan.

• N
 PK-rakeissa (moniravinnelannoite) on ainutlaatuinen kasviperäinen, biologisesti hajoava hartsikerros.
• L annoitteen levittämisen jälkeen rakeet imevät kosteutta ja
rakeen sisältämät ravinteet liukenevat. Silloin syntyy paine, joka
puristaa ravinteet ulos rakeesta jatkuvasti ja tasaisesti.
• R avinteiden vapautumisaika riippuu kuoren paksuudesta.
• V
 ain lämpötila vaikuttaa vapautumisnopeuteen. Korkea lämpötila nopeuttaa vapautumista ja alhainen lämpötila hidastaa sitä
täysin nurmikon ravinnontarpeen mukaan. Vapautuminen alkaa,
kun lämpötila on yli 0 °C.
• M
 aalaji, EC-arvo, mikrobiologinen aktiivisuus, pH-arvo, veden
laatu tai kosteuden määrä eivät vaikuta vapautumisnopeuteen.
• R avinteet on suojattu huuhtoutumiselta ja ne tulevat käytetyiksi
lähes täydellisesti, mikä vähentää lannoitteen hävikkiä ja käyttömäärää. Näin säästetään sekä kustannuksia, että luontoa.

TMax:
ainutlaatuinen teknologia nestemäisille
ja vesiliukoisille lannoitteille

TMax edistää
kasvin optimaallista
ravinteiden ottoa
juurten ja lehtien
kautta.

MU2:
patentoitu teknologia hitaasti
liukeneville lannoitteille
Sierraform GT sisältää kaikkein
tehokkaimman yhdistelmän
ravinteita. Kaikkien rakeiden
rakenne ja ravinnekoostumus
on sama, mikä takaa nurmikon

• T Max on voimakas aktivaattori, joka auttaa
nurmea ottamaan enemmän ravinteita. Se parantaa
vesiliukoisten ja nestemäisten lannoitteiden tehoa
huomattavasti.
• T Max sisältää ainesosia, kuten kostutusaineita,
kiinnitteitä ja pintajännitteen poisto-aineita, jotka
edistävät ravinteiden imeytymistä lehtien kautta.
• T Maxin toiminta perustuu kostutusaineisiin ja
luonnollisiin kelaatteihin, jotka lisäävät ravinteiden
käyttökelpoisuutta lannoitteesta ja vähentävät
niiden lukkiutumista maaperään.
• K un ravinteiden otto lehtien ja juurien kautta
maksimoidaan, huuhtoutumisen riski pienenee
huomattavasti.

• J okainen pieni metyleeniurearae sisältää hitaasti
vapautuvaa typpeä sekä muita nurmikon tarvitsemia ravinteita.
• P ieni raekoko takaa ravinteiden tasaisen jakautumisen, minkä ansiosta nurmikko kasvaa kaikkialla
yhtä hyvin. Tuloksena on hyvin tiivis nurmikko ja
vahva juuristo.
• T äysin turvallinen: tuotteen erittäin alhainen
suolapitoisuus estää polttovioitusriskiä. Tuloksena
on pidempi, noin 4-8 viikon vaikutusaika (riippuu
olosuhteista).
• H
 idasvaikutteinen typpi minimoi kasvupiikit.

tasaisen kasvun ja kauniin värin.

SilK:
patentoitu teknologia hitaasti
liukenevan kaliumille (K) ja piille (Si)
1 mm

Everriksen super-pienet
rakeet (1 mm).

Pro-Lite:
teknologia, joka sitoo ravinteita kuin
magneetti

3D- kuva Pro-lite

• R avinteet vapautuvat tasaisesti noin 4-8 viikon
kuluessa.
• P ii on tärkeä ravinne mm. nestesäätelyssä, proteiinisynteesissä, tärkkelyksen varastoinnissa ja
entsyymien aktivoinnissa.
• M
 aaperään jää suurempi määrä kaliumia kasvien
käyttöön.
• P ii ja kalium parantavat ja vahvistavat kasvisolujen
rakennetta. Tuote suojaa kasveja tehokkaammin
tauteja, kulutusta, pakkasta ja kuivuutta vastaan.
• K asvien tukevat ja vahvat soluseinämät parantavat
viheriön nopeutta.
• M
 aaperän kosteuspitoisuus ei vaikuta ravinteiden
vapautumiseen.
• H
 uuhtoutumista ei pääse juurikaan tapahtumaan,
joten kasvi saa todella käyttöönsä tarvitsemansa
ravinteet, myös normaalisti herkästi huuhtoutuvan
kaliumin.

• P ro-Lite-teknologian zeoliitti toimii kuin magneetti
sitoen tiettyjä ravinteita toisiinsa.
• T ämä teknologia parantaa kationienvaihtokapasiteettia (CEC = Cation Exchange Capacity)
maaperässä, jotta se pystyy säilyttämään paremmin
negatiivisesti latautuneita ravinteita, kuten kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia.
• P ro-Lite pidentää lannoitteen vaikutusaikaa ja
ehkäisee huuhtoutumista.
• P ro-Liten 3D-matriisin avulla vaikutusaikaa voidaan
pidentää 3-6 viikkoon.

teknologiasta
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Omistettu nurmikollesi
Innovatiivisia kuorrutus teknologioita hyödyntävien lannoitteiden, nurmikonsiementen ja kestävien levittimien lisäksi,
Everris tarjoaa myös ammattitaitoa ja käytännöllisiä ratkaisuja.
Nämä palvelut yhdistyvät ainutlaatuisessa iTurf-ohjelmassamme, joka sisältää kokonaisvaltaisia sovelluksia ja käsittelyjä
nurmikoille.
Everris on kehittänyt iTurf-ohjelman ja testannut sitä laajalti voidakseen tarjota asiakkailleen
yksilöllisiä neuvoja. Golf- ja urheilukentänhoitajat sekä puutarhurit pystyvät valitsemaan juuri
heidän olosuhteisiinsa sopivan tuotteen ja annostuksen.
Tuloksena on nurmikko, joka soveltuu ammattimaiseen käyttöön ja on kaunis katsella. Toisin
sanoen vahva, kulutusta kestävä ja terve nurmikko, josta voi olla ylpeä.

5
periaate:
hanteellinen
tuote
hanteellinen
annostus
hanteellinen
paikka
hanteellinen
ajoitus
hanteellinen
nurmikko
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Teknologia, joka tekee
tehtävänsä
Everris on kehittänyt tuotteita erityissovelluksiin vastatakseen
nurmikoihin kohdistuviin korkeisiin vaatimuksiin.
Teknologiat eri Everris-lannoitteissa
Tuote

Tekniikka
Poly-S

Pace

tmax

mu2

Raekoko LeikkuuSilK

Pro-lite

korkeus

Tärkeimmät
tavoitteet:
• r avinteita tasaisesti joka päivä,
koko kasvukauden ajan

SierrablenPlus

*

Mini

> 6 mm

Sierrablen

*

Normaali

> 12 mm

• v ähemmän lannoituskertoja
vuodessa = vähemmän työtä

Mini

> 6 mm

• tiheä nurmikko

Normaali

> 12 mm

• vahva juuristo

ProTurf

Mini

> 6 mm

Sportsmaster
WSF

Liukeneva

Kaikki
korkeudet

SierraformGT

Erittäin
pieni

Kaikki
korkeudet

Greenmaster

Pieni

Kaikki
korkeudet

Greenmaster
Liquid

Neste

Kaikki
korkeudet

Sportsmaster
CRF Mini
Sportsmaster
CRF

*

• n
 urmikko kestää hyvin
kuivuusstressiä, pakkasta,
kulutusta ja tauteja
• ympäristöystävällisyys
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Täydellinen
tuotevalikoima
Huom:
Tuotteiden saatavuus vaihtelee maittain.
Ota yhteyttä Everris-maahantuojaasi
lisätietoja varten.

SierrablenPlus

Ravinteet saadaan vapautumaan hallitusti käyttämällä ainutlaatuisia Poly-S- ja PACE
-teknologian tuotteita. SierrablenPlus-lannoitteen erityisominaisuus on sen erittäin pieni
raekoko, jonka ansiosta se soveltuu monenlaisille nurmikoille, joiden leikkuukorkeus
on vähintään 6 mm. SierrablenPlus tulokset näkyvät nopeasti ja sen vaikutus kestää
pitkään. Erityisen pinnoitteen ansiosta ravinteet vapautuvat tasaisesti ja tulevat hyödynnetyiksi lähes täydellisesti. Näin voidaan säästää kustannuksia (alhainen annostus) ja samalla luontoa. Vaikka lannoite on hyvin konsentroitunut, sen suolapitoisuus on alhainen,
mikä on juuriston optimaalisen kasvun kannalta tärkeää. Tämän vuoksi SierrablenPlus on
täysin turvallinen eikä aiheuta polttovioitusriskiä.

SierrablenPlus
Nimi

Koostumus

Active

19-2.2-14.9+1.2Mg+HA 3 kuukautta

Vaikutusaika

Stress Control 15-0-23.2+1.2Mg

3 kuukautta

Spring Starter 24-2.2-6.6+1.2Mg

4-5 kuukautta

Active

18-2.2-14.9+1.2Mg

4-5 kuukautta

Stress Control 15-2.2-18.2+1.2Mg

4-5 kuukautta

Sierrablen

Sierrablen

Pinnoitusteknologia Poly-S (typpi) ja PACE (typpi, kalium ja fosfori) mahdollistavat
ravinteiden hallitun vapautumisen ja lähes täydellisen hyödyntämisen. Sierrablenin ravinnepitoisuus on korkea ja sen annostus alhainen, mikä tekee siitä tehokkaan ja luontoa
säästävän lannoitteen. Sierrablen soveltuu käytettäväksi monenlaisilla nurmikoilla, joiden
leikkuukorkeus on vähintään 12 mm. Lannoitteen vaikutus näkyy heti levityksen jälkeen
ja jatkuu pitkään.

Nimi

Koostumus

Vaikutusaika

Sierrablen

25-2.2-8.3 +Fe

4-5 kuukautta

Sierrablen

22-0-16.6

4-5 kuukautta

Sierrablen

28-2.2-4.1 +Fe

5-6 kuukautta

Sierrablen

27-2.2-4.1 +Fe

8-9 kuukautta

Sportsmaster CRF Mini

Sportsmaster CRF Mini ja ProTurf

Pienirakeiset lannoitteet, jotka sisältävät ihanteellisen yhdistelmän pinnoitettua ja
pinnoittamatonta typpeä. Täydellinen tuote nurmikolle, jonka leikkuukorkeus on
vähintään 6 mm. Poly-S-teknologia varmistaa tasaisen kasvun ilman kasvupiikkejä, kun
taas pinnoittamattomista rakeista vapautuu välittömästi ravinteita, mikä saa lannoitteen
vaikutuksen näkymään heti. Rakeiden pienen koon ansiosta neliömetrille tulee enemmän
rakeita, jolloin ravinteet levittyvät tasaisemmin ja nurmikko kehittyy tiiviimmäksi. Suuri
konsentraatio ja alhainen annostus tekevät Sportsmaster CRF Mini- ja ProTurf-lannoitteista hyvin tehokkaita.

Nimi

Koostumus

High K

13-2.2-16.6 +1.2Mg+Fe 2-3 kuukautta

Vaikutusaika

Permanent

17-3.1-13.3 +1.2Mg+Fe 2-3 kuukautta

High N

23-2.2-8.3 +1.2Mg+HA 2-3 kuukautta

ProTurf
Nimi

Koostumus

Vaikutusaika

ProTurf

12-0.8-13.3+2.1Ca+1.8Mg 2 kuukautta

ProTurf

20-0-5.8+2.1Ca+1.8Mg 2 kuukautta

Sportsmaster CRF

Tämän tuotteen rakeet ovat normaalikokoisia ja niissä yhdistyvät ihanteellisella tavalla
pinnoitettu ja pinnoittamaton typpi. Kaikissa koostumuksissa Poly-S takaa typen hallitun
vapautumisen. Joissakin koostumuksissa on hyödynnetty myös PACE-teknologiaa typen,
fosforin ja kaliumin vapauttamiseksi hallitusti, mikä edistää juuriston kasvua ja vahvistaa
nurmea pitkän aikaa. Sportsmaster CRF levitetään harvemmin kuin perinteiset lannoitteet ja se soveltuu erinomaisesti nurmikoille, joiden leikkuukorkeus on vähintään 12 mm.

Sportsmaster WSF

Uusi TMax-teknologiaan perustuva lehtilannoite, joka on kehitetty käytettäväksi
hallitusti liukenevien lannoitteisiin perustuvan peruslannoite-ohjelman lisänä urheilu- ja
golfkentillä. TMax-teknologia maksimoi kaikkien ravinteiden oton niin, että nurmikko
pääsee hyötymään ravinteista heti lannoitteen levityksen jälkeen. Voidaan käyttää
kastelu- tai lehtilannoitteena.
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Sportsmaster CRF
Nimi

Koostumus

Vaikutusaika

High N

26-2.2-9.1+1.2Mg

2-3 kuukautta

Balanced

18-3.5-14.1+1.2Mg+Fe 2-3 kuukautta

High K

16-2.6-20.7

2-3 kuukautta

Sportsmaster WSF
Nimi

Koostumus

Vaikutusaika

High N

35-0-11.6+Fe

2-4 viikkoa

High K

15-0-35.7+Fe

2-4 viikkoa

SierraformGT

Hidasvaikutteinen ja erittäin pienirakeinen lannoite, joka soveltuu erinomaisesti nurmikoille, jotka on leikattava hyvin lyhyiksi. Typen pitkä vaikutus saadaan aikaan MU2-tekniikalla. Ravinteiden vähittäinen vapautuminen sekä erittäin alhainen suolapitoisuus
takaavat tasaisen kasvun. Kaliumin pitkä vaikutus saadaan aikaan Silk-teknologialla.
Tämä suojaa viheriöitä tehokkaasti ulkopuolisilta stressitekijöiltä.
Kun SierraformGT levitetään, siitä vapautuu heti oikea määrä typpeä ja kaliumia kasveille
ja hitaasti vapautuvat ravinteet takaavat ravinteiden saannin levitystä seuraavien viikkojen aikana. Pienen raekoon ansiosta ravinteet levittyvät tasaisesti ja imeytyvät nopeasti
nurmikkoon, jolloin ne eivät häviä leikkuujätteen mukana.

Greenmaster Liquid

Jokainen tuote sisältää ainutlaatuisen TMax-lisän, joka toimii voimakkaana aktivaattorina lannoitteen imeytymiselle. TMax-lisän ansiosta kasvi voi ottaa ravinteita sekä lehtien,
että juurien kautta. Tämä parantaa lannoitteen tehoa huomattavasti. Tuotevalikoima on
laaja ja kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin on olemassa sopiva käsittely.

Greenmaster

Jokainen rae sisältää typpeä, kaliumia ja fosforia. Pienet homogeeniset rakeet imeytyvät nopeasti kasvualustaan, eivätkä siten aiheuta ongelmia nurmikon leikkauksen
kannalta. Pienen raekoon ansiosta rakeita tulee enemmän neliömetriä kohti, mikä tekee
nurmikosta hyvin tiiviin. Pro-Lite-tekniikka antaa kasveille erinomaisen suojan vuoden
kylmempiä jaksoja varten. Pro-Lite pidentää vaikutusaikaa (noin 6 viikkoa) ja parantaa
ravinteiden tehoa. Greenmaster on kehitetty erityisesti nurmikolle, jonka leikkuukorkeus
on vähintään 6 mm.

H2Pro

H2pro- kostutusaineet ovat uusin työkalu juuristokerroksen vesitalouden hallitsemisessa.
Kostutusaineet auttavat kasteluveden puutteeseen ja kuivalaikkuihin. H2Pro- kostutusaineita on saatavilla nesteinä, rakeina ja tabletteja, jotka annostellaan kasteluletkuun
liitettävällä annostelijalla.

SierraformGT
Nimi

Koostumus

Vaikutusaika

Spring Start

16-0-13.3 +Fe+Mn

6-8 viikkoa

Momentum

22-2.2-9.1 +1.2Mg+HA

6-8 viikkoa

All Season

18-2.6-14.9 +1.2Mg+HA 6-8 viikkoa

Anti-Stress

15-0-22.4 +Fe

6-8 viikkoa

K-Step

6-0-22.4 +1.2Mg+HA

6-8 viikkoa

Pre-Seeder

18-9.6-4.1

6-8 viikkoa

Greenmaster Liquid
Nimi

Koostumus

Vaikutusaika

High N

25-0-0-1,2Mg

2-6 viikkoa

Spring & Summer 12-1.7-5.0

2-6 viikkoa

NK

10-0-8.3

2-6 viikkoa

High K

3-1.3-8.3

2-6 viikkoa

Step Liquid
Effect

Kelatoidut
hivenaineet (TE -Mix)

2-6 viikkoa

6.9 Fe

2-6 viikkoa

Koostumus

Vaikutusaika

Greenmaster
Nimi

Zero Phosphate 14-0-8.3+1.8Mg
Autumn Mg

6 viikkoa

6-2.2-9.1+1.8Mg+Fe 6 viikkoa

H2Pro- kostutusaineet
Nimi
H2Pro nestemäinen

5 l kanisteri

H2Pro rakeinen

10 kg säkki

H2Pro tabletti

6 x 250 g

H2Pro -

kasteluletkuun sopiva

Applicator Gun

levitinlaite tableteille
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Everris Seed Icon –
ohjelma
Everrisin selkeät siemenkuvakkeet auttavat sinua valitsemaan yhdellä
silmäyksellä tarkoitukseesi sopivat nurmikonsiemenlajikkeet.
Kulutuksen-, kuivuuden-, suolaisuuden-, varjon- ja kylmyydenkestävyydelle
sekä ulkonäölle ja matalakasvuisuudelle on omat kuvakkeensa, joita käytämme tuoteteksteissämme, mainoksissamme ja internetsivustollamme.

Aston Villa FC, Iso-Britannia, harjoituskenttä 100% Thermal Blue niittynurmikkaa (Poa pratensis).
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Valikoima

Nurmikonsiemenet
Kun haluat perustaa korkealaatuisen nurmikon ja saada sen pysymään
hyvässä kunnossa, sinulla ei ole varaa tinkiä nurmikonsiementen laadussa.
Everris on ensiluokkaisten siementen maailmanlaajuinen jalostaja, tuottaja
ja toimittaja. Se tuo markkinoille ainoastaan kaikkein parhaita lajikkeita ja
siemenseoksia. Näiden nurmilajikkeiden valinta perustuu niiden ensiluokkaisiin ominaisuuksiin – ne kestävät kulutusta, poikkeuksellisen ankaria
sääoloja sekä tauteja ja niiden ulkonäkö on erinomainen.

ProSelect-seokset
Everris on tuottanut valikoiman ensiluokkaisia ammattikäyttöön tarkoitettuja nurmikonsiemenseoksia, jotka täyttävät golf- ja urheilukenttien,
maisema-alueiden sekä koristepuutarhojen vaatimukset.
Jokainen ProSelect-seosten sisältämä lajike on valittu sen hyvien ominaisuuksien perusteella. Eri seosten ominaisuudet on havainnollistettu Everris
Seed -kuvakkeilla, jotka kuvaavat niiden sisältämien lajikkeiden edullisia
piirteitä.

Nurmikonsiemenlajikkeet
Everris tarjoaa myös laajan valikoiman yksittäisiä nurmikonsiemenlajikkeita.
Golfkentänhoitajat voivat rakentaa kauniita, nopeita ja aitoja griinejä
käyttäen rönsyrölliä, nurmirölliä tai nataa. Täydennä griiniä, lisää väriä ja
kontrastia sekä paranna yleistä pelauskuntoa nurmilajikkeilla, jotka takaavat
kestävän, terveen nurmikon erityyppisten golfkenttien väylillä, tiiausalueilla,
karheikoilla ja puolikarheikoilla.
Englanninraiheinä on urheilukentänhoitajien suosiossa ja sitä käytetään yhä
enemmän myös golfkentillä, joilla sen muodostaman nurmikon kestävyys on
etu intensiivisen kulutuksen alueilla. Everrisin raiheinät tekevät vaikutuksen
kauniilla tummanvihreällä värillään. Niissä erinomainen esteettinen vaikutelma yhdistyy kestävyyteen muodostaen nurmikon, joka kestää tiiviiden
otteluaikataulujen luomat vaatimukset.
Huom:
Lajikkeiden saatavuus
vaihtelee maittain. Ota
yhteyttä Everris-maahantuojaasi lisätietoja varten.

Ukrainan Olympia Stadion, Kiev
2012. Jalkapallon Euroopan
mestaruuskilpailuissa käytettiin
Everriksen Proselect Premium Sportsiemenseosta.
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Vahva, tiheä
nurmikko

Edut nurmikolle
• R
 avinteiden tasainen vapautuminen vastaa nurmikon
ravinnontarvetta: ei liikaa eikä liian vähän.
• Ravinteiden käyttö on tehokasta.
• Nurmikon voi leikata harvemmin ja leikkuujätettä on
vähemmän.
• Vähemmän ravinteiden huuhtoutumista – säästää
ympäristöä.
• Hyvä, vahva juuristo ja terve nurmikko, jonka väri on kaunis
ja vastustuskyky korkea.

Leikatun nurmen typpipitoisuus vuoden aikana
Nurmen typpipitoisuus g/kg kuiva-ainetta

Jos nurmikolla ei ole saatavilla riittävästi typpeä, sillä ei ole riittävästi
energiaa kasvamiseen: esimerkiksi urheilusta aiheutuvat paljaat kohdat
eivät kasva umpeen. Liika typpi taas tekee nurmikon herkemmäksi
kasvitaudeille. Everriksen hallitusti liukenavat lannoitteet luovuttavat
ravinteita Poly-S- ja PACE-teknologian ansiosta tasaisesti ja vähitellen,
jolloin typpitasapaino pysyy koko kasvukauden ajan hyvänä. Tuloksena
on tiivis nurmikko, jonka väri on kaunis, tasainen ja sen vastustuskyky on
hyvä, mutta joka vaatii vähemmän leikkuuta ja hoitoa.
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Lannoituskertojen määrän testaus
Lannoitusaineiden hallittu vapautuminen yksinkertaistaa lannoitusohjelmaa ja nurmikon hoitoa. Kaksi lannoituskertaa vuodessa riittää tiiviin ja
kestävän nurmikon saavuttamiseksi.

Testi: nurmikon tiheys yhden vuoden jälkeen
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2 lannoituskertaa

20
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• N
 urmikko on tasaisempi ja sen peliominaisuudet ovat siis
paremmat.
• Tiheän nurmikon pelattavuus on parempi, koska vesi
poistuu siitä tehokkaammin. Sateen jälkeen nurmikkoa
voidaan käyttää nopeasti, koska hyvä juuristo takaa veden
optimaalisen poistumisen.
• Turvallisuus: nurmikko on pehmeämpää kuin paljaat
kohdat, joten urheiluvammoja aiheutuu vähemmän.
• Rikkakasvit eivät mahdu kasvamaan tiiviillä nurmikolla.

40
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Tiheän nurmikon edut pelitilanteissa

Nurmikon tiheysprosentti (%)
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Everriksen hallitusti
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Everris- lannoitusohjelmia
Puistoalueet ja harjoituskentät
Tuote

Vaikutusaika
T

H

M

H

T

K

H

Annostus
E

S

L

M

J

Sierrablen 4-5kk

Kertalannoitus

40-60 g/m²

ProTurf

Kevätlannoitus

20-30 g/m²

Sportsmaster CRF High N

Kesälannoitus

20-35 g/m²

Greenmaster Pro-Lite Autumn

Syyslannoitus

20-30 g/m²

Urheilukentät
Tuote

Nimi

Koostumus

Vaikutusaika
T

H

M

H

T

K

H

Annostus
E

S

L

M

J

Sportsmaster CRF

High N

26-2.2-9.1+1.2Mg

20-30 g/m²

Sportsmaster CRF

Balanced

18-3.5-14.1+1.2Mg+Fe

20-30 g/m²

Sportsmaster Crf

High K

16-2.6-20.7

20-30 g/m²

Tämä taulukko sisältää yleiset ohjeemme, mutta Everrisin lannoitusasiantuntijat
antavat mielellään asiakaskohtaisia ohjeita, jotka perustuvat maa-analyysiin ja
hoidettavan nurmikon kasvuolosuhteisiin.

Tarkka levitys
Parhaiden lannoitustulosten saavuttamiseksi on tärkeää levittää lannoite tarkasti. Everriksen ammattimaiset levittimet ovat kestäviä, helppokäyttöisiä ja ne auttavat saavuttamaan parhaan levitystuloksen.
Keskipakoislevittimet SR-2000 ja
AccuPro 2000
• s uuri säiliö, jonka tilavuus on 42 litraa
• säädettävissä tarkkaan suurille ja pienille rakeille
• patentoitu spiraalinmuotoinen suppilo Helical
Cone® takaa tasaisen levityksen
• helppo ohjata, koska levittimessä on suuret ilmatäytteiset renkaat, jotka eivät jätä nurmikkoon jälkiä
• tukeva runko, levitysleveys jopa 4,8 m
• pidennetty työntöaisa, jonka vaahtokumiset kahvat
lisäävät käyttömukavuutta
• läpinäkyvä kansi, jonka läpi näkyy levitettävän lannoitteen määrä ja joka suojaa levitettävää tuotetta
sateelta ja tuulelta
• SR-2000: galvanoitu runko, joka pidentää käyttöikää
• SR-2000: säädettävät sivurajoittimet mahdollistavat
lannoitteen levityksen nurmikon reunaan saakka.

Pudostuslevitin SS-2
• s äiliö, akseli ja säätömekanismi valmistettu korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä
• helppo käsitellä, koska renkaat ovat suuret, ilmatäytteiset ja leveäprofiiliset
• levitysmäärä on säädettävissä tarkasti
• soveltuu myös hienojakoisten siemenien sekä
hiekan levitykseen
• säiliön tilavuus 46 litraa
• levitysleveys 91 cm.
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