DCM VEGA-MIX

Meststof voor paardenweiden

NPK 8-4-8 + 2 MgO
Samenstelling
Overige organische meststof NPK 8-4-8 + 2 MgO, verrijkt mengsel van plantaardige
organische grondstoffen
8%

STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan:
2 % ammoniumstikstof
3 % ureumstikstof
3 % organisch gebonden stikstof

4%

FOSFORZUURANHYDRIDE (P2O5) totaal, oplosbaar in mineraal zuur

8%

KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water

2%

MAGNESIUMOXIDE (MgO) oplosbaar in mineraal zuur

51 % ORGANISCHE STOF
Voor de gebruiksnormen telt de stikstof mee voor 81 %, het fosfaat voor 100 %.

Eigenschappen
•

ideale, evenwichtig samengestelde, organisch-minerale NPK-formule voor (paarden-)weiden

•

plantaardige grondstoffen verrijkt met minerale bestanddelen

•

bevat geen dierlijke bijproducten en geen dierlijke mest

•

na eenmalige beregening (bewatering of regenbui) kunnen de dieren opnieuw op het weiland (zonder wachttijd)

•

de organisch gebonden voedingselementen worden geleidelijk vrijgesteld gedurende 75-100 dagen waardoor de kans
op uitspoeling minimaal is

•

de bijzondere grondstofcombinatie zorgt voor een gelijkmatige, continue groei en een goede voederkwaliteit

•

het hoge kaliumgehalte zorgt voor een dichte zode en verbetert de tredbestendigheid en de weerstand van het gras
tegen stressfactoren (o.a. tegen droogte)

•

bevordert de groei van de voedzame grassoorten en kruiden

•

het extra magnesium zorgt voor een diepgroene graskleur en is een belangrijk mineraal voor paarden

•

de organisch gebonden voedingselementen worden geleidelijk door het bodemleven vrijgesteld; daarbij wordt humus
gevormd die belangrijk is voor een betere inworteling van het gras en een betere opslag van voedingselementen in de
bodem

Vorm
MINIGRAN® TECHNOLOGY = een microgranulaat met afmetingen tussen 800 en 2500 microns, waarvan ten minste 80%
tussen 1000 en 2000 micron
•

homogeen samengesteld mini-korreltje

•

tot 60 % betere verdeling voor een homogene kleur en groei

•

snellere startwerking, met behoud van de lange nawerking

•

met goed opneembare organische fosforbronnen voor een betere wortelontwikkeling

•

geur- en stofarme toepassing

•

makkelijk toepasbaar met alle doseersystemen en professionele meststofstrooiers

DCM VEGA-MIX

Meststof voor paardeweiden

NPK 8-4-8 + 2 MgO
Gebruiksaanwijzing
De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het type gras, het moment van toepassen, de voedingsreserve in
de bodem, de bodemgesteldheid, de intensiteit van begieten en de andere meststoffen die gebruikt werden. Vraag naar ons
gericht advies.
WEIDE
•
•

Onderhoud .................................................................................................................................. 3 – 5 kg/100 m²

2x per jaar gebruiken voor een optimaal resultaat (voorjaar/zomer)

Aanleg ....................................................................................................................................... 6 – 10 kg/100 m²

Uitstrooien voor het zaaien, bij het klaarleggen van de bodem en inwerken in de bovenste 15 cm (frees of rotoreg)

ANDERE TOEPASSINGEN .............................................................................................................. 6 – 10 kg/100 m²
Bij droog weer beregenen om de werking te versnellen.
De hoogste dosis toepassen op lichte zandgronden en de laagste dosis op zware kleigronden.

Verpakking
Zakken van 25 kg – 33 zakken/europallet (= 825 kg)
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