DCM VIVITREE

®

NPK 4-3-6 + 2 MgO
Samenstelling
Overige organische meststof NPK 4-3-6 + 2 MgO, verrijkt mengsel van organische
grondstofffen
4%

STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan:
4 % organisch gebonden stikstof

3%

FOSFORZUURANHYDRIDE (P2O5) totaal, oplosbaar in mineraal zuur

6%

KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water

2%

MAGNESIUMOXIDE (MgO) oplosbaar in mineraal zuur

54 % ORGANISCHE STOF
toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw [bevat enkel grondstoffen
toegelaten in Bijlage I van de verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de biologische
productiemethode en wijzigingen]
Voor de gebruiksnormen telt de stikstof mee voor 50 %, het fosfaat voor 100 %.

Eigenschappen


zeer uitgebalanceerde formule voor de bemesting van bomen en grote struiken



gelijkmatige vrijstelling van de voedingselementen door een grote variatie organische grondstoffen



continue, gelijkmatige groei



zachte werking: uitermate geschikt voor jonge, nog gevoelige wortels



organische fosforbronnen, stimuleren de beworteling



extra magnesium voor een diepgroene blad- en naaldkleur



organische voedingselementen worden geleidelijk vrijgesteld door het bodemleven + vorming van humus voor een
betere inworteling en minder uitspoeling

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



bij nieuwe aanplantingen zeer homogeen te verdelen in het plantsubstraat of de plantput



bij bestaande bomen homogeen te verdelen over de kroonprojectie of injecteerbaar in de bodem



snellere startwerking, met behoud van de lange nawerking



met goed opneembare organische fosforbonnen voor een betere wortelontwikkeling



geurarme, stofarme toepassing

DCM VIVITREE

®

NPK 4-3-6 + 2 MgO
Gebruiksaanwijziging
De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het moment van toepassen, het voedingsreserve in de
bodem en de intensiteit van begieten. Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem .
BOMEN EN GROTE SIERSTUIKEN


aanplant ............................................................................................................. 2 – 4 kg/m³ plantsubstraat



onderhoud ..................................................................................................... 0,2 – 0,4 kg/m² kroonprojectie

Kroonprojectie

Verpakking
zakken van 25 kg – 33 zakken/euro pallet (= 825 kg)
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