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Snelmix

Samengestelde organische meststof NPK 16-3-8 + 2 MgO + 1 Fe + bacteriën

Speciaal meststof voor snelle start van de groei, daar waar snel extra kleur gewenst is op
sport/grasvelden, opstarten in het voorjaar en bij veel stikstof vragende gewassen onder glas en buiten.
Snelmix zorgt voor voorraad bemesting en tevens snelle directe groei en kleur. De toegevoegde
magnesium zorgt voor extra aanmaak van chlorofyl. Door het hoge gehalte aan organische stof ontstaat
tevens een positief effect op de beworteling en het bodemleven. Na het gebruik van Snelmix in het
voorjaar op gazons, is het goed om vervolgens GrasZó® in de zomer te gebruiken en Vabomix2 in het
najaar voor het beste resultaat.

Snelmix:

• algemene meststof met bacteriën

• geeft snel kleur (ijzer, magnesium)

• sterke groei ontwikkeling

• stimulering van het bodemleven

• verbetert de structuur

• werkt 2 tot 3 maanden

• is een reparatiemeststof

• makkelijk strooibare korrel

• snelle voorjaarsstart op gazons

Samenstelling: 16% stikstof totaal (N), waarvan 6% organisch gebonden stikstof, afkomstig van
diermeel en cacaodoppen. 8% ureumstikstof, 2% ammoniumstikstof , 3% fosforzuuranhydride (P₂O₅)

oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat, 8% kaliumoxide (K₂O) oplosbaar in water, 2%

magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in water 35% organische stof. Verrijkt met bacteriën en ijzer.

Dosering algemeen advies: 5 – 7 kg per 100 m² per strooibeurt. * bij lange droogte of felle zon na het
strooien is beregenen noodzakelijk! NB: Droog bewaren. Niet voor menselijke en dierlijke consumptie.

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


