
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

Makronäring Mikronäring 

23 % Kväve (N)  
6,7 % NO3 kväve 
7,6 % NH4 kväve 
8,7 % NH2 kväve 

0,02% Bor (B) 

2,7 % Fosfor (P2O5) 
Löslig i neutralt 
ammoniumcitrat och 
vatten. 
4,5 % vattenlösligt. 

0,30 % Järn (Fe) 

8,3 % Kaliumoxid (K2O) 
som kaliumsulfat, 
vattenlösligt. 

0,01 % Zink (Zn) 

1,2 % Magnesiumoxid(MgO) 
1,6 % vattenlösligt 

  

5 % Svavel (S) 
4,3 % vattenlösligt 

  

Basatop® Fair 
23-3-8  

 
Direkt- och långtidsverkande 
fingranulerad NPK gödsel. För 
idrottsplatser, golfbanor och andra 
grönytor. Klipphöjd <20 mm. 
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Art.nr. Benämning                 Fpn      Fpn/ pall     
807 510    Basatop Fair     25 kg   40 st  

Basatop Fair 
Rekommendationer vid användning: 

Granulatet kan enkelt spridas ut för hand eller med hjälp 
av spridare. Kan användas under hela växtperioden. 

Rekommenderad mängd Basatop för fairway, idrottsplats 
och grönyta är ca 1 - 2,5 kg per 100 m². Sprids 2-3 gånger 
per säsong. 

Rekommenderad dos riskerar inte att ge brännskador på 
torra ytor. Vattning främjar omedelbar effekt. 

 

Näringen frigörs i två steg: 

1) Omedelbar effekt vid fuktiga förhållanden. 
Resultatet blir att det höga näringsbehovet 
hos kraftigt växande grönytor blir tillgodosett 
direkt. 

2) I ett andra steg frigörs näringen ur de 
ytbehandlade granulaten via diffusion och 
genom påverkan av fukt och temperatur. 
Verkar ca 2-3 månader. 

3)  

Information till användaren: 

Noggranna tester har visat att produkten är lämplig för 
rekommenderade ändamål när de används enligt våra 
instruktioner. Prova först i liten skala innan produkten 
används i dina odlingsrutiner. 

Användaren är själv ansvarig för att lagerhållning och att 
användning sker enligt instruktionerna. 

Under normala förhållanden verkar produkten i två till tre 
månader. Avgivningen är temperaturstyrd vilket innebär 
att mer näring frigörs med ökande temperatur. Torka 
hämmar att näringen frigörs.  

 

Förvaring: 

Torrt, svalt och frostskyddat. Utsätt ej för direkt solljus. 
Öppnad säck återförsluts ordentligt. 
 
     

 

Fysikaliska egenskaper: 
Fingranulerad gödsel. 20% polymercoating, 37 % 
kvävecoating. 
 
Färg: 
Blå – brun 
 
Densitet bulk:  
ca 1050 kg/ m3 (+/- 100 kg/ m3) 
 
Partikel diameter: 
90 % inom 1,0 – 2,5 mm. 

 
 


