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!

powerstart granulaat
efficiënte fosfaatbemesting

Powerstart granulaat is een microgranulaat die stikstof, fosfaat, zwavel en zink
bevat. Deze startmeststof stimuleert de eerste groei van gewassen. Powerstart
granulaat wordt bij het poten toegediend met een granulaatstrooier, direct in de
plantvoor. Deze ultieme vorm van rijenbemesting garandeert een snellere en egale start van de gewasgroei. Dit vertaalt zich haast altijd in een hogere opbrengst
en kwaliteit.
Waarom fosfaat toedienen tijdens
het zaaien/poten

crokorreltjes zorgt voor een zeer hoge dichtheid,
waardoor het contactoppervlak met de haarwortels sterk vergroot wordt. Powerstart granulaat is
Alleen fosfaat dat opgelost wordt in het bodem- daarom doeltreffender dan traditionele meststofvocht kan door de wortels opgenomen worden. In fen. Zo kunt u besparen op fosfaatgebruik, zonder
een vroeg stadium van de teelt zijn de wortels nog verlies van effectiviteit. Het kan gebruikt worden
niet voldoende ontwikkeld en komen ze bijna niet met de meeste granulaatstrooiers. In combinatie
in aanraking met de bodemoplossing. Om fosfaat met de lage dosering per hectare is het eenvoudig
tijdig en voldoende in de plant te krijgen, moet in gebruik.
het zich op minder dan één millimeter van de wortel bevinden.
proefresultaten
In de afgelopen jaren zijn er meerdere proeven
uitgevoerd. De proeven tonen aan dat met 80%
Een kilo Powerstart granulaat bestaat uit een mil- minder fosfaat een meeropbrengst van maar liefst
joen microkorreltjes. Deze grote hoeveelheid mi- 7% behaald kan worden ten opzichte van breed-

doeltreffende werking

voordelen op een rij
• Hogere opbrengst
• Goed en snel opneembaar fosfaat
• Besparing op mineralen

werpig strooien. Dit komt doordat de fosfaat in Powerstart granulaat exact geplaatst wordt waar nodig en langer beschikbaar
blijft door Phosphate Coating Technology (PCT).

• Gemakkelijke toediening
• Goede vrucht-/knolzetting door zink
• Met veel minder fosfaat, meer resultaat

Powerstart granulaat
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samenstelling
NP 12-43+11SO3+0,7Zn

advies
• Aardappelen: 30 kg/ha
• Koolgewassen: 25-30 kg/ha
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Gemiddelde

verlaging van vastlegging fosfaat
Fosfaat is een element dat in de bodem makkelijk vastgelegd of
gefixeerd wordt met andere elementen als calcium, ijzer, aluminium of mangaan. Op het moment dat er fosfaat bemest wordt
en dit binding aangaat met één van deze elementen, is de fosfaat niet meer beschikbaar voor de plant. De Phosphate Coating
Technologie die toegevoegd is aan de meststof zorgt ervoor dat
de fosfaat uit kunstmest niet vastgelegd wordt aan deze elementen en beschikbaar blijft voor de plant. Dit resulteert in meer
beschikbaar fosfaat bij de plant, wat de groei van de plant ten
goede komt.
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