N-xt

FertiPhos
•	
Effectieve, vloeibare fosfaatformulering voor gebruik
in diverse gewassen
•	
Bevat 21% opneembare fosfaat
• Zowel in de rij als volvelds toe te passen
• 	Zorgt door een betere wortel- en knolontwikkeling
• Geeft een optimale start van uw gewas
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N-xt FertiPhos
• Effectieve, vloeibare fosfaatformulering voor gebruik in diverse gewassen
• Zowel in de rij als volvelds toe te passen
•	
Heldere, stabiele formulering (zakt niet uit)
• Bij het poten van aardappelen mengbaar met middelen voor knolbehandeling
• Veilige dosering tot 80 liter/ha in de rij (= 20 kg fosfaat per ha)
• Bevat 21% opneembare fosfaat en een beetje ammoniumstikstof
• Door complexe organische verbindingen geen verstoring van het bodemleven
• Zorgt door een betere wortel- en knolontwikkeling
• Prima toepasbaar bij de teelt van groenten in de volle grond

Fosfaat besparen zonder opbrengstverlies.

FertiPhos is een efficiënte, vloeibare fosfaatmeststof, die geschikt is
voor gebruik in diverse gewassen. Ook bij rijentoepassing zijn met
een beperkt fosfaatgebruik goede resultaten te behalen.

Zacht voor het gewas

N-xt FertiPhos is een heldere formulering die bij gebruik
in aardappelen zeer goed mengbaar is met diverse
knolbehandelingsmiddelen tegen Rizoctonia. Door het toevoegen
van N-xt FertiPhos gaat de EC van de oplossing naar beneden en
verhoogt het de pH door verdunning. Dit in tegenstelling tot bijv.
een APP toepassing. Zo kan er bij gebruik van 200 liter water
zonder problemen tot wel 80 liter FertiPhos per hectare worden
gedoseerd. Dit komt overeen met 20 kg fosfaat per ha in de rij.

APP + NTS

Een beter rendement

Door de unieke, complexe verbindingen in N-xt FertiPhos blijft de
fosfaat ook in de bodem beschermt en is toch opneembaar voor
de plant. Onderzoek in aardappelen toont een duidelijk positief
effect aan op knolaantal, uniformiteit en opbrengst (zie foto’s).

FertiPhos + NTS
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