N-xt meststoffen
vollegrondsgroente
•	
Voor een hogere opbrengst en
kwalitatief betere producten
• Geeft gewas extra weerbaarheid
• Langer bewaarbaar product
• Minder stikstof nodig in vervolgteelten
door balans en nawerking

www.n-xt.com

N-xt Fertilizers vollegrondsgroente
N-xt Fertilizers heeft een aantal interessante producten beschikbaar voor de vollegronds
groenteteelt. Deze producten kunnen de gewaskwaliteit vaak aanzienlijk verbeteren. Voor
een vlotte beginontwikkeling kan startmeststof FertiVital grote waarde hebben.
N-xt FertiSoil heeft bewezen een positief effect te hebben op de bodembiologie.

N-xt bodemmeststoffen voor vollegrondsgroenteteelt
kunnen de gewaskwaliteit aanzienlijk verbeteren.
Advies 1e fase

Advies in groeiseizoen

Voor, tijdens of na het planten

Bij voldoende blad N-xt bladmeststof toepassen

Kool korte groeiperiode
N-xt FertiVital voorbehandeling
10 ltr/ha (apart of gemengd door N-xt bodemmeststof)
+
N-xt NP 22-5 Mg Nitr
600 ltr/ha (= 750 kg)
• 165 kg N (ammonium)
• 35 kg P (beginontwikkeling)

Algemeen vollegrondsgroente
Interval 2 weken (of 25 ltr elke week)
N-xt N18 Ca Mg Mn
50 ltr/ha (=60 kg)
• 10 kg N (ammide)
• Sporenelementen

Max. 200 ltr spuitvloeistof (1:3)
Fijne druppel op droog gewas
Tankwater aanzuren (pH 5,5)

Kool lange groeiperiode
N-xt FertiVital voorbehandeling
10 ltr/ha (apart of gemengd door N-xt bodemmeststof)
+
N-xt NP 24-2 B
800 ltr/ha (= 1000 kg)
• 240 kg N (ammonium)
• 20 kg P (beginontwikkeling)

N-xt FertiSoil
10 ltr/ha (in de rij) | 40 ltr/ha (volvelds*)
• *spuiten met min 400 ltr water
• micronutriënten + bacteriën en schimmels
*Toepasbaar na de teelt maar ook tijdens de teelt

N-xt FertiVital

N-xt FertiSoil is speciaal ontwikkelt om gewasresten sneller
te verteren. Daarnaast heeft N-xt FertiSoil ook een positief
effect op de balans in de bodembiologie. De praktijk heeft
laten zien dat de negatieve invloed van ‘knolvoet’ hierdoor
beïnvloed wordt: m.a.w. het gewas wordt weerbaarder.

FertiVital is een meststof-additief op basis van
bacteriesporen (FZB24) en sporenelementen. FertiVital
wordt ingezet als startmeststof, als toevoeging in de
N-xt bodemmeststoffen of als plant(tree)behandeling.
Het zorgt voor een sterker gewas en vergroot de
weerbaarheid.
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