
Microgranulaten 

Het wordt steeds moeilijker om binnen de huidige bemestingsnormen een aanvaardbare opbrengst te behalen. 

Door te werken met microgranulaten is het mogelijk om met een beperkte stikstofgift toch dezelfde of hogere 

opbrengsten te behalen. De meststof wordt dicht bij het zaadje gelegd, wat resulteert in een hogere opname 

van de voedingselementen. Hieronder vindt u onze verschillende microgranulaten: 

  

 PT-Micro 
 Microbiële starter voor uw gewas: bevordert start, doorgroei en gewasopbrengst. Deze starter maakt gebruik van 

 de P-voorraad in de bodem en maakt organisch en mineraal gebonden fosfor vrij, wat zorgt voor een verhoogde 

 fosforopname. Homogeen stofvrij microgranulaat.  

 Inhoud: 10-4-8 + 3 MgO + Bacillus sp.  

 Dosis: 25 kg/ha (mais, aardappelen...)  

 Zero P 
 Starter met de hoogste concentratie humus- en fulvozuren op de markt. Deze zorgen als vervanging van fosfaat 

 voor een snelle wortelontwikkeling, een betere opname van de voedingselementen en een betere efficiëntie van 

 de fosfaat die aanwezig is in de bodem.  

 Inhoud: 15-0-10 + 22,7 SO3 + 0,05 B + 1 Zn + 0,2 Mo + 10% Humifirst WG   

 Dosis: 20 kg/ha (mais) 

 Granustart 

 Een succesvolle teelt begint met een goede jeugdgroei! Granustart zorgt voor een goede vroege ontwikkeling van 

 de beworteling, wat leidt tot een hogere opname van nutriënten in de bodem en een snelle jeugdgroei van de 

 plant.   

 Inhoud: 10-48-0 + 5 SO3 + 1,95 Zn 

 Dosis: 20 kg/ha (mais) | 30 kg/ha (aardappelen)  



  

 Maismaster 20-7-0 + 8 MgO + 10 SO3 + 0,05 B 
 Standaard maisstarter met stikstof, fosfaat, magnesium, zwavel en borium. De fosfaat in de Maismaster is voor 

 90% wateroplosbaar, wat een directe en snelle opname door de  wortel mogelijk maakt. 

Maisstarters 

 Ncote 25-7-0 + 6 MgO + 7 SO3 + 0,05 B (BB 600kg) 

 Ncote 28-0-0 + 5 MgO + 8 SO3 + 0,05 B (BB 600kg) 
 Rijenbemesting die vrijkomt op het moment dat de maisplant voeding nodig heeft! De gecontroleerd vrijkomende 

 stikstof volgt perfect de voedingsbehoefte van de maisplant, wat resulteert in een hogere stikstofefficiëntie.  

gecontroleerd  

vrijkomende meststoffen 
andere meststoffen 

aanbod 

aanbod 

behoefte behoefte 

 21-0-0 + 8 MgO + 10 SO3 + 0,05 B 

 21-0-0 + 8 MgO + 10 SO3 + 0,05 B + 2L PT-mix (BB 600kg) 

 Maisstarters zonder fosfor. Ook beschikbaar met PT-mix: mengsel van verschillende Bacillus soorten. Deze  

 Bacillus bacteriën maken mineraal en organisch gebonden fosfaten vrij, en zorgen zo voor een snelle wortel-

 ontwikkeling en een betere efficiëntie van de fosfaat die aanwezig is in de bodem. 


