
IN TIME IMPACT PERK IS EEN UNIEKE MESTSTOF

Hij moet VROEG in de lente toegepast worden 
zodra de winter uitbolt en LAAT in de herfst.
We praten vandaag met u over het nut van de toepassing 
VROEG in het voorjaar:
. 4% stikstof: het is een beetje stikstof; enkel de noodzakelijke 
hoeveelheid en onder traag werkende vorm die een actieve 
grasgroei voorkomt om scheuten te vermijden zodat ze op dit 
moment van het jaar niet aan vorst blootgesteld worden.
. Geen fosfor, omdat de toepassing ervan op dit moment 
nutteloos is ... maar ...
. 14% Kalium!! Dit maakt het regenereren en versterken van 
verzwakte graszoden tijdens de winter mogelijk.
. Geholpen door 10% ijzer dat deze regeneratieactie voltooit 
door zeer gunstig te zijn voor de vorming van chlorofyl 
dat het gras doet vergroenen en een snel indirect, diep en 
aanhoudende actie tegen het mos brengt.
 
Omdat IMPACT PERK uit ...  
‘’GEEN GEWOONLIJK IJZER!! ‘’ bestaat
-  4% Fe in sulfaatvorm, als snel werkend ijzer...  

MAAR VOORAL 
-  6 % Fe in HUMAATvorm. IJZER onder organische vorm 

die door zijn trage en langdurige actie een buitengewone 
ijzerremanentie van ongeveer 12 weken geeft.

En “last but not least”, zijn mangaangehalte dat in combinatie 
met ijzer de vorming van chlorofyl en de synthese van eiwitten 
bevordert.

IN TIME IMPACT PERK 4-0-14 + 10% Fe + 1 % Mn

Maar vandaag: laten we het over BEMESTING hebben en specifieker over...  IMPACT PERK.

•  Deze kunstmest maakt deel uit van het  
IMPACT -assortiment van INDIGROW 
Ltd, een Engels bedrijf dat wereldwijd actief 
is en expert in de professionele aanpak van 
bemesting en gazonverzorging is.

•  De IMPACT’s, een uitgebreid gamma van 
verschillende formules, hebben een fijne 
granulatie van 1 mm ZONDER STOF voor 
een eenvoudige en efficiënte verspreiding.

•  IMPACT PERK maakt VROEGE en LATE 
BEMESTINGEN mogelijk die essentieel zijn 
om het volgende te verkrijgen: 
- Greens en tees die voldoen aan de eisen 
van golfers. 
- “The English lawn” gezocht door de 
tuinliefhebber. 
- Voetbalvelden die de “groundsmannen” 
toestaan een perfect gazon te kunnen 
houden ondanks het intensieve spel dat deze 
mishandelt. 

•  IMPACT PERK heeft de formule   
4.0.14 + 10% Fe + 1% Mn.

•  Het is een EG-meststof die van de Belgische 
ministeries een verkoopsontheffing met 
Nr. EM 622.A kreeg en benoemd werd 
als: GEKORRELD SAMENGESTELDE 
MESTSTOF NK 1 mm dat SPOOR-
ELEMENTEN EN IJZERHUMAAT BEVAT.

Een mooi gazon krijgen, vereist het hele jaar door veel zorg ... inclusief aangepast 

bemestingsplan op tijd en correct aangebracht.

DIT MAAKT DEEL UIT VAN EEN GEHEEL! Zoals de grondbewerking, het 

zaaien, het maaien en de aangepaste machines, de onkruidbestrijding, de 

schimmelbescherming, de goede beluchting waardoor de actievering van het 

microbiële bodemleven mogelijk is, een gedoseerd en oordeelkundig watergift en ... 

nog zoveel meer!



   IMPACT PERK moet aangebracht worden met een dosis van 3 tot 4 kg per are (100 m²) dankzij een 
hoogwaardige strooier.

De stofvrije fijnheid maakt diepe toegang in het gazon mogelijk.
Zet de hoogste dosis als er veel mos is.
Gezien zijn fijnheid, wordt het door de greenkeeper gewaardeerd waardoor hij sneller na bemesting kan maaien.

FERT IN TIME

– To get –
THE STRENGTH
OF GREEN

IMPACT PERK 
is een van de vele producten in het 

FERT in TIME-gamma.

is een PREMIUM-bedrijf  
voor de distributie  

van PREMIUM-producten

IMPACT PERK wordt exclusief verkocht door FERT IN TIME EUROPE in BENELUX  
en door FERT in TIME FRANCE SAS in Frankrijk.

Naast de INDIGROW Ltd. producten zoals IMPACT meststoffen, biostimulanten 
COMPASS en de bevochtigingsmiddelen MAGNUM, verwierf ze onlangs de exclusieve 
distributie voor België en Frankrijk van de producten van het Symbio Ltd bedrijf:
 ‘’ SYMBIO… Bringing LIFE in your SOIL ‘’  
Een BELANGRIJKE en TOEKOMSTIGE actor, in de benadering van bodemfysica en 
microbiologie.

NIEUW

FERT IN EUROPE TIME

SAMENVATTING

IMPACT PERK, toegepast 2 keer per jaar, één in het vroege voorjaar, een tweede in de herfst, maakt deel uit van een 
onvermijdelijk bemestingsplan dat vandaag aangenomen wordt door diegenen die een gezonde grasmat met een beter 
bestand tegen schimmelziektes zoeken.

IMPACT PERK laat ook toe, dankzij zijn remanentie, het aantal toepassingen van IJZERSULFAAT op zijn terrein te 
verminderen. Het is daarom een milieuvriendelijke meststof. Zijn totale oplosbaarheid in water en zijn voornamelijk 
organische vorm vermijden overmatige ophoping van zouten en ijzerhydroxide die kunnen neerslaan in lagen in de 
bodem, die schadelijk zijn voor de wortelontwikkeling van de grasmat.
Vermijd verspreidingen op stenen en terrassen. In dit geval, vegen na strooien.
Het product wordt verpakt in zakken van 20kg. Op een droge plaats bewaren.
   

Voor meer informatie:
debougnoux-fertintime@hotmail.com  |  tel.: +32 479 36 40 84  |  jideco@telenet.be  |  didier.comin@fertintime.fr


