
Ge gräset en  
naturlig boost



GRÄSYTOR UTSÄTTS FÖR TUFFA FÖRHÅLLANDEN UNDER HELA ÅRET.
Påfrestningarna på gräset från stark sol, torka, vind, kyla etc. förstärks av den dagliga banskötseln och slitaget från spelarna.

Utmaningar under året

Hicure bidrar till att gräset klarar stress bättre – och återhämtar sig snabbare och eff ektivare.
Hicure är lösningen när gräset är utsatt för stress: 
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Därför behöver du Hicure
När upptaget av kväve begränsas minskar nivåerna av naturliga aminosyror och proteiner.  
Hicure återställer snabbt aminosyrabalansen i bladen. 

Dokumenterade resultat
Forskning visar att behandlingar med Hicure i hög grad kan hjälpa gräset att återhämta sig från stress.

Microdochiumfläckar, STRI-test

Förbättrad färg och kvalitet med Hicure efter herbicid stress

Ökad tillväxt och snabbare återhämtning  
(behandlingen påbörjades 28 dagar efter sådd) 

Effekt på gräsfärg 16 maj 2017

STRI 2018 – Studie i växthus

Tillförsel av aminosyror ger ett friskare gräs, med bättre färg och täthet. 
Hicure hjälper plantan att återhämta sig snabbare efter stress.

Gräsytor som behandlades med 14 eller 28 dagars intervall uppvisade 
bättre färg och täthet samt återhämtade sig bättre. 

Behandlingar med Hicure har dessutom visat sig fördubbla tillväxten hos 
nysått gräs. 
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Hicure 10 l/ha varannan vecka Hicure 10-20 l/ha

Fungicidbehandlingar

Öka doseringen under besvärliga perioder

Upprepade tester har visat att gräsets kvalitet, täthet och färg förbättras samt att gräset återhämtar sig bättre från en mängd olika skador. 

Hicure i kombination med Primo Maxx är perfekt för sommarens gräsvård.

HicureBehandlingstidpunkter
Använd Hicure som komplement till det normala växtskyddet för förbättrad kvalitet under 
vintern och snabbare återhämtning på våren.

Behandlingsschema för vinter/vår för förbättrad kvalitet och återhämtning
 

 Förbättrar gräsets kvalitet
 Stimulerar tillväxten och 
återhämtningen på våren
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2016MM35. (5-18). UPV. Spanien. 2017 – Test i växthus

Hicure förbättrade gräsets kvalitet efter angrepp av Dollar spot - Spansk studie
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Hur fungerar Hicure? 
Hicure innehåller aminosyror och näringsämnen som är viktiga för gräsets tillväxt.
Hicure innehåller:

Tillför kväve 
Hicure tillför det kväve som plantan 
behöver.

Hicure innehåller en hög halt av de aminosyror som är viktiga för växter:

Aminosyrorna i Hicure bidrar till produktionen av klorofyll och upptaget av kväve samt stärker cellväggarna. 

Hicure tillför organiskt kväve som 
bidrar till cellernas naturliga tillväxt 
och ger starka cellväggar.

En Hicure-behandling med 20 l/ha 
motsvarar 2,34 kg/kväve per hektar. 

18 olika aminosyror
 62 % naturliga aminosyror och peptider

 10 % organiskt kväve

Stamvävnad

Hög nitrathalt
Uttöjda, tunna cellväggar

Organiskt kväve
Måttlig tillväxt med starka 

cellväggar 

 Prolin 
 Hydroxiprolin 

 Glycin 
 Alanin 

 Glutaminsyra

Hicure innehåller en balanserad kombination av snabba peptider och långsamma aminosyror.
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Fria aminosyror Kortkedjiga peptider 
(oligopeptider)

Långkedjiga peptider 
(oligopeptider)

Andra produkter

Kortkedjiga peptider 
Tas lätt upp av bladen.

Långkedjiga peptider 
Bidrar till upptag av bladen.  

Långtidskälla av aminosyror, fungerar 
även som reserv i jorden.



Så här får du bäst resultat med Hicure
» Använd varannan vecka eller en gång i månaden

» Använd en högre dosering vid månadsintervall och svåra förhållanden 

» Använd i tankblandning med Primo Maxx under vår/sommar

» Hicure kan vid behov blandas med fungicider

» Applicera med 200-400 l vatten/ha

» Använd ett integrerat växtskydd, inkl. luftning och näring
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