GROEN

FOSFAAT

NATUURLIJKE MAÏSMESTSTOF
NATUURLIJK FOSFAAT

NATUURLIJK FOSFAAT
verrijkt met borium
organische meststof
toepasbaar in derogatiebedrijf

FOSFAATMESTSTOF VOOR MAÏS

Maïs telen zonder fosfaatkunstmest zorgt bij een laag fosfaatgehalte
van de grond voor een lagere gewasopbrengst en uitputting van de
grond. Met Groen Fosfaat is dit verleden tijd. MeMon ontwikkelde in
samenwerking met DLV Advies en EcoEnergy fosfaatmeststof op basis
van dierlijke mest. Het gaat om een overige organische meststof met
een samenstelling van 12N-6P-3K + 0,15B. Omdat deze meststof
wordt geproduceerd met fosfaat van organische oorsprong is het
toegestaan binnen de derogatie.

ALL-IN-ONE MESTSTOF
Groen Fosfaat is de all-in-one fosfaatmeststof met dierlijke mest als
basis. Groen Fosfaat is afgestemd op de behoefte van de plant én de
ondernemer. Het zorgt voor een gezondere plant en hogere
opbrengst. De meststof kan worden toegepast in de rij met standaard
zaaimachines.

”Groen Fosfaat is een goede vervanger van
kunstmest in maïs.” Albert-Jan Bos,
bemestingsspecialist bij DLV Advies

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

HOGERE OPBRENGST

Groen Fosfaat maakt het mogelijk een hogere opbrengst te realiseren door te
bemesten met een op de plantbehoefte afgestemde fosfaatmeststof. Derogatiebedrijven zijn door het verbod op fosfaatkunstmest beperkt tot het gebruik
van rundveedrijfmest. Daardoor krijgt de plant te weinig fosfaat voor de
beginontwikkeling dit zorgt voor een opbrengstderving. Bemesten met Groen
Fosfaat verhoogt de opbrengst tot wel 6%.

BETERE BEGINONTWIKKELING

Groen Fosfaat wordt uit onder andere dierlijke mest gewonnen en in korrels
geperst die de teler bij het zaaien in de rij strooit. Hierdoor beschikt de maïs
al vroeg in het groeiseizoen over voldoende fosfaat binnen de normen voor de
derogatie.

EENVOUDIG TOEPASBAAR

De pellets zijn afgestemd op het zaaien met de huidige standaard zaaimachines met kunstmestdosering. De pellets worden goed en gelijkmatig
verdeeld. Daarmee is Groen Fosfaat zeer gebruiksvriendelijk.

ALL-IN–ONE MESTSTOF

Groen Fosfaat is een all-in–one meststof voor toepassing in de rij. Er is extra
minerale stikstof toegevoegd zodat de maïsplant bij de beginontwikkeling de
beschikking heeft over makkelijk opneembare stikstof dicht bij de wortel.
Ook is borium toegevoegd voor een goede kolfzetting.

SAMENSTELLING

Groen Fosfaat is een overige organische NPK-meststof, gemaakt van
organische en minerale grondstoffen. Het bevat fosfaat van 100 %
natuurlijke (ofwel organische) oorsprong en heeft een hoog gehalte
stabiele organische stof.
De samenstelling is afgestemd op de behoefte van de maïsplant. Zo
zit er borium in en extra zwavel en calcium. Groen Fosfaat heeft een
werkingscoëfficiënt van 80% en een gunstige N/P verhouding.

DOSERING
Groen Fosfaat bevat 12 kg N, 6 kg P2O5 en 3 kg K2O. De aanbevolen
dosering is 200 kg /ha. Dit is 24 kg stikstof waarvan:
7 kg organisch gebonden-N
8 kg ureum-N
9 kg ammonium-N
12 kg P2O5
6 kg K2O
3 gram Bo

”De planten waar met Groen Fosfaat is bemest staan
allemaal net wat frisser. Dit is belangrijk, zodat
ze later in het groeiseizoen sterker zijn voor
eventuele ziekte- en onkruidbestrijding.''
Joris Buijs, melkveehouder

ANALYSE GROEN FOSFAAT

ANALYSE OVERIGE ORGANISCHE MESTSTOF (12N-6P-3K + 0,15B)
Droge stof
Organische stof (gloeiverlies bij 550 °C)
Hoofdelementen
Stikstof (N) totaal *
- Stikstof (N) organisch
- Ureum (N)
- Stikstof (N) ammonium
Fosfaat (P2O5) totaal
- Fosfaat water oplosbaar
- Fosfaat oplosbaar in
neutraal ammonium citraat
Kalium (K2O) totaal
Magnesium (MgO) totaal
Zwavel(S) totaal
Calcium (CaO)

Percentage
90
60
12
3
4
5
6
0,5
3,5
3
1
7
10

Sporenelementen
IJzer (Fe)
Mangaan (Mn)
Borium (B)
Molybdeen (Mo)
Cobalt (Co)

mg/kg ds
360
120
1500
<1,5
<1,0

Overig
Natrium (Na2O)
Chloride (Cl)
EC
pH (water)

Percentage
1,0
0,2
0,06 mS/cm
ca. 7

GEBRUIKSADVIES
Standaard adviesgift voor maïs 200 kg/ha (24 kg N/ha-12 kg P /ha).
Attentiepunt is afdraaiproef maken om op juiste instelling te komen voor
200 kg/ha. Dit in verband met ander gewicht dan standaard kunstmestkorrel. Deze meststof toepassen in de rij. +/- 5 cm naast het maïszaad
plaatsen en 5 cm dieper. Product droog, donker en koel bewaren.

DE PRAKTIJK BEWIJST HET

Bemesten met Groen Fosfaat levert een hogere maïsopbrengst op dan
reguliere kunstmestbemesting. Dat bleek uit een uitgebreide veldproef in 2016 uitgevoerd door Delphy.

HOGERE OPBRENGST
Bij de veldproef in 2016 is Groen Fosfaat vergeleken met de standaard
drijfmestbemesting (volvelds) en met de veel gebruikte fosfaat kunstmest
(NP 25-10) in de rij. De basisgift van N, P, K en Borium was gelijk over de
verschillende proefvelden.
De resultaten zijn zeer positief. Groen Fosfaat zorgt voor een bijna 6%
hogere droge stofopbrengst en een 10% hogere zetmeelopbrengst ten
opzichte van de standaard bemesting (drijfmest, aangevuld met standaard
kunstmest).

GEZONDERE PLANT
Opvallend was dat de maïs met bemesting van Groen Fosfaat er tijdens de
proef beter bij stond dan de maïs in andere rijen. Het blad was donkerder en
de plant steviger en gezonder. In de rij met alleen rundveedrijfmest kwamen
hier en daar maïsplanten voor met een paarse rand, dat duidde op een
fosfaattekort.

ANALYSE GROEN FOSFAAT

Droge stof opbrengst per ha
18,7
18,5
18,3

GROEN

FOSFAAT

18,1
17,9
17,7

Kunstmest

17,5
x 1000 kg

Zetmeelopbrengst per ha
6600
6500
6400

GROEN

6300

FOSFAAT

6200
6100
6000

Kunstmest

5900
kg

Groen Fosfaat is te bestellen in big bags en zakgoed via:
een initiatief van AgriBioSource, een dochteronderneming van Duynie Group, onderdeel van Royal Cosun.

Noord Nederland:
06 261 10 383

Bart Venes
b.venes@agribiosource.com

Zuid Nederland:
06 206 17 978

Antoine Remijn
a.remijn@agribiosource.com

Informatie en bestellingen:
024 744 03 97
info@cheapfertilizer.com
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