
LEES MEER

Tipulex is een granulaat dat de weerbaarheid
van de wortels van gras vergroot. Tipulex
bevat plantextracten en organische
meststoffen; de plantextracten en de
organische voedingsstoffen beschermen de
wortels en bevorderen de wortelgroei voor
een optimaal gazon. Tipulex is een product
met een langzame afgifte, hierdoor worden
de actieve bestanddelen langzaam over een
langere tijd afgegeven zowel aan de wortels
als in de bodem. Het granulaat kan zowel
handmatig als machinaal uitgestrooid
worden. 
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>> Door de voedingstoffen in Tipulex zal het gras
sneller herstellen, zodoende een sterkere grasmat
bevorderen hierdoor wordt het gras weerbaarder.
Het grasveld, gazon, sportveld of de golfbaan
herstelt zich in korte tijd. Groot voordeel is dat
vogels, zoals kraaien de graszode na de
behandeling met rust laten. 

Toepassing
De aanbevolen periodes voor het gebruik van
Tipulex is eind maart t/m eind mei en eind
augustus t/m begin oktober. Tipulex kan zowel
preventief als curatief worden toegepast. Bij reeds
geconstateerde schade moet er plaatselijk een
hogere dosering worden toegepast. 
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Tipulex

@greenguard

Volg ons op:

@GreenGuardBV @greenguard

De aanbevolen dosering is 100 kg per hectare, Tipulex werkt ongeveer 6 tot 8 weken.

Dosering

Tip

Een behandeling met Tipulex is niet gebonden aan weersomstandigheden. Wanneer
toegepast bij warm weer zal de korrel blijven liggen tot er vocht, zoals dauw of regen,
voorhanden is om op te lossen. Wij adviseren het beregenen van het gras na het
strooien. Doordat er gebruik gemaakt is van organische meststoffen en
plantenextracten veroorzaakt Tipulex geen verbranding van de grasmat.
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