VEGE-MAX : Organische “geconcentreerde”
Bodemverbeteraar
ACTIES
VEGE-MAX is ontworpen met 3 verschillende acties voor ogen :

FYSIEKE INWERKING OP DE BODEMSTRUCTUUR :
- Verbetert de wateropslag en waterhuishouding
- Verbetert de bio-aanwezigheid van voedingselementen in de wortelzone
- Verbetert de bodemdoorluchting
- Vermindert het ‘verstoppings’-risico bij leemachtige bodems
- Vermindert het ‘breek’-effect bij klei-achtige bodems

PRODUKTBESCH
RIJVING
VEGE-MAX is een vloeibaar
organisch
bodemverbeteringsadditief
(volgens normering NFU44051-4-1), bevat humus- en
fulvinezuren en werd speciaal
ontworpen voor gebruik in
hydroseeding applikaties.
VEGE-MAX wordt initieel
gewonnen uit Amerikaans
Leonardiet, gekend voor z’n
homogeiniteit en
gelijkvormigheid.
De manier waarop de
humuszuren gewonnen worden
samen met de hoge kwaliteit
van het basismateriaal, zorgen
evoor dat er geen sodium noch
chloor in het eindprodukt
voorkomen en bewerkstelligt
een stabiel humus/fulvinezuur
ratio.

CHEMISCHE ACTIVITEIT VAN VEGE-MAX OP DE BODEMADHESIE
CAPACITEITEN :
- Verhoogt de opslagcapaciteit van de bodem (pH regulerend) en bewaart een stabiele
bodemreactie
- Aanvoer van organische en minerale elementen (N,P,S, CO²) die planten en micro-organismen
nodig hebben
- Verhoogt de C.E.C capaciteit (Uitwisseling van Cationen – Cation Exchange Capacity)
- Vermindert de invloed van toxische elementen door het aanmaken van verbindingen

BIOLOGISCHE STIMULERING VAN PLANTEN EN MICRO-ORGANISMEN :
- Vermindert zoutgehalte (abslorbeert de zouten van de humuszuren)
- Actief in de waterhuishouding bij droogte (hydrofiele capaciteiten)
- Actief onder slechte lichtomstandigheden
- Vermeerdert en verbetert de productie van biomassa, meer speciaal in de wortelzone
- Stimuleert de ontwikkeling van zowel wortelmassa als wortelhaartjes
Om meer over dit produkt te leren, gelieve de “Europese Hydroseeding Gids” te willen raadplegen op
onze website www.euro-tec.fr (voorlopig enkel in het Frans verkrijgbaar).

SAMENSTELLING & PRESTATIES
Dit produkt is toegelaten voor Biologische Landbouw volgens de Europese norm 834/2007
Kwaliteits-Organisch Humus Material (%)

100 %

Totaal Humus extracten (%)

16.65 %

Totaal Humuszuren (%)

13.32 %

Totaal Fulvinezuren (%)

3.33 %

Organisch Koolstofgehalte (%)

7.10 %

Milieu Impact
Vertragings effect en ‘slow release’
Snel-start effect

DOSERING *
Gedurende het zaaien of een fertiliseringsoperatie : 25 tot 75 Lt/Ha
*Indicatieve waarde die aangepast dient te worden naargelang de bodemgesteldheid en -gegevens.

VERPAKKING
Plastic kan met 20 liter inhoud.
OPMERKING : produkt gemaakt met humusextracten vrij van zware metalen, sodium, chloor,
ziektekiemen, patogenen of phyto-giftige elementen.
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