
TourTurf® Defend  Universal Garlic Biostimulant  er et 100% 
organisk plantestyrkende middel til græs, træer og buske pri-
mært fremstillet af plante ekstrakter(essentielle planteolier).

Produktet er flydende og skal opblandes i vand og udbringes 
med marksprøjte.

Produktet indeholder ingen former for kemikalier. Dets ind-
hold er udtræk af velkendte planter og andre ingredienser og 
indeholder 20% hvidløgsekstrakt, 2% cayenne peber ekstrakt 
og 2,5% økologisk brændenælde ekstrakt. Derudover er tilsat 
5% eddike, 2,5% sukkerstoffer (dextrose), 4% kalkvand og 1,3% 
silicium (kiesel) samt 62,3% vand. 

Hvidløg er kendt for at indeholde svovl forbindelserne alli-
cin, allixin, som har antiseptisk effekt. Dertil kommer en 
lang række vitaminer, sporstoffer og mineraler som fremmer 
plantesundhed.  Cayenne peber indeholder stoffet capsaicin 
som ligeledes har antiseptisk effekt. Brændenælder er rige på 
mineraler og vitaminer og anvendes som økologisk gødning.

Sammensætningen med planteudtræk fra yderligere 8 planter 
ved en patenteret fremstillingsproces gør TourTurf® Defend 
til et spændende supplement til græspleje på golf- og fod-
boldbaner mm.  Produktet styrker græssets vitalitet og gør 
det stærkt og modstandsdygtigt overfor sygdomme, insekter 
og plantestress. 

Ved almindelig anvendelse er produktet giftfrit og uskadeligt 
for mennesker, miljø og dyr. Produktet forurener ikke grund-
vandet og nedbrydes meget hurtigt.

Erfaring viser at TourTurf® Defend er bland bart med andre 
produkter, herunder biostimu lanter i form af tang, aminosyrer 
og humus syrer. Dog sker blandingen af produkterne på eget 
ansvar, og der bør altid udføres en mindre test af blandbarhe-
den, inden produkterne an vendes sammen i fuld skala.

Produceret i Løkken, Danmark

Patent pending - PR 177.279

Plantebaseret biostimulant til 
græsarealer, træer og buske 

Dosering som biostimulant:

TourTurf® Defend anvendes med 
10 l pr. ha i 700 l vand med 2-4 
ugers mellemrum i vækst sæso-
nen. Ikke blandbart med andre 
produkter. Virker forsurende. 
pH 2,7.

1 l Defend til 70 l vand (1:70).
Bør ikke anvendes nær vandløb.

Bestillingsnr.:80800S 
(10 liter dunk)
82000S (200 liter tromle)
81000S (1000 liter palletank)
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