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Repair-mix

Samengestelde meststof NPK 7-6-12 + 3 MgO + sporen + fulvine

Meststof die speciaal geschikt is voor gebruik na verticuteren en doorzaaien voor een sneller herstel van
de grasmat (ook bij lage temperaturen.) Stimuleert sterk de beworteling en groei, zeker van het jonge
gras. Het resulteert in een mooi snel dichtgroeiend dicht gazon. Zodra het gazon hersteld is, dan
bemesten met GrasZó. Bij een slechte ondergrond (verdichting of erg arm aan organische stof) kan het
nodig zijn om ook bodemverbetering toe te passen en/of kalk te geven. Herstelt ook de grasmat na
aantasting met engerlingen of emelten.

Repair mix geeft snelle groei, kleur en weerstand tegen ziekten. De uitstoeling van het gras wordt
gestimuleerd. Het bevat extra magnesium voor meer aanmaak van bladgroen. Daarnaast bevat het
humus- en fulvine extracten voor snellere en betere beworteling. Makkelijk te doseren fijn granulaat.

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten
bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.

Repair-mix:

• verbetert de beworteling ook bij lage temperaturen

• geeft snelle groei en een diepgroene kleur

• bevordert het bodemleven

• vergroot de opnamecapaciteit van water en nutriënten

Samenstelling: 7 % stikstof totaal (N), waarvan 3,5 % organisch
gebonden stikstof, afkomstig van beendermeel, verenmeel en
cacaodoppen 3,5 % ureumstikstof 6 % fosforzuuranhydride (P₂O₅)

oplosbaar in mineraal zuur, 12 % kaliumoxide (K₂O) oplosbaar in water, 3 % magnesiumoxide (MgO)

oplosbaar in water. 0,5 % totaal humus & fulvine extracten. 30 % organische stof.

Dosering algemeen advies: 10 kg per 100 m² per strooibeurt

NB: Bevat dierlijke eiwitten. Vee mag niet op het land komen gedurende tenminste 21 dagen na het
gebruik hiervan op het land. Droog bewaren. Niet voor menselijke en dierlijke consumptie.


