VERT-EXPERT “COMPLET” : Organisch-Minerale
‘slow-release’ Meststof
ACTIES
De VERT-EXPERT produktlijn werd speciaal ontwikkeld met 3 verschillende acties voor ogen :

Verbetering van de fysieke bodemeigenschappen zowel als de C.E.C
(Cation Exchange Capacity/Kationen OmwisselingsCapaciteit) :
De aanwezigheid van kolloïdale en pre-humus ingrediënten van algen en ‘oliekoek’ van soja,
zorgt voor een snelle start in de vorming van een stabiele klei-achtige verbinding die zorgt voor
een verbetering van de bodemstruktuur.

PRODUKTBESCH
RIJVING
VERT-EXPERT is een reeks
Organisch-Minerale
meststoffen
(volgens
normering
NFU42-001),
speciaal ontworpen voor
gebruik in hydroseeding
aplikaties. VERT-EXPERT is
compleet verschillend van om
het even welke andere actueel
gekende en gebruikte
organisch-minerale meststof.
Dankzij de keuze van hoge
kwaliteitsingrediënten wordt
een hoge prestatie gekoppeld
aan een optimale bescherming
van het milieu.

Dankzij z’n hoog aandeel in polyvalente kationen is deze klei-achtige samenstelling zeer stabiel
en garandeert daarmee ook een hoog aandeel van kationen met de mogelijkheid voor
uitwisseling van voedingselementen.

Voorzien in een complete, uitgebalanceerde en duurzame voeding van
de planten :
De progressieve evolutie van het organisch materiaal, de precieze balans van de minerale
elementen in de mix, de aanwezigheid van phyto-hormonen, vitamines en het hele spectrum
van sporenelementen, maken van VERT-EXPERT de ideale bodemregelaar,
voedingsstimuleerder en “voedingsstof” bij uitstek voor de vegetatie.
Daarenboven wordt stikstof op een graduele manier op langere termijn vrijgegeven; deze
bouwsteen is niet onderhevig aan ‘uitspoeling’ omdat het voor het grootste deel in organische
vorm wordt voorzien. Het minerale deel van de stikstof komt snel ter beschikking van de
planten en zorgt zo voor een ‘snel-start’ effekt.

Verbetering van de biologische bodemactiviteit :
Proteinen, oplosbare suikers en de humus-evolutie van de verschillende ingrediënten, werken
allen op de rizosfeer (bacterieën die zich ontwikkelen in de wortelzone), en de mycorrhizae (via
symbiose tussen de bodemschimmels en de wortels).
Dankzij de keuze van kwaliteitsingrediënten worden de biomassa en de biologische
bodemactiviteit verder ontwikkeld.
Om meer over dit produkt te leren, gelieve de “Europese Hydroseeding Gids” te raadplegen op onze
website www.euro-tec.fr (voorlopig enkel in het Frans verkrijgbaar).

SAMENSTELLING & PRESTATIES
VERT-EXPERT is verkrijgbaar
in 3 verschillende
formuleringen :
“COMPLET” : speciaal
ontworpen voor gebieden met
extreme bodem- en
weersomstandigheden waar
een onmiddelijke
instandzetting van vegetatie
nodig is.
“BIO” en “TRADITION” :
raadpleeg aub het specifieke
produktblad van deze
produkten.

Kwaliteitsingrediënten % (algen, oliekoek van soja,…)

50

Organisch aandeel in verhouding bruto produkt gewicht %

47

Mineraal aandeel %

50

Vochtgehalte %

15

N,P,K ratio

12.5.7

Herkomst van de N Waarde

2 delen organisch plantmateriaal
1.5 delen stikstof
3.6 delen ammonia-oorsprong
4.9 delen ureum stikstof

Milieu-impact
Vertragings- en ‘slow-release’ effect
Snelstart effect
Groeistimulatie – Foto-synthese effect op de biomassa
Ratio ‘Produkt – Water’

350 Kg tot 1000 Liter water

DOSERING*
Tijdens het zaaien of bemesten : 500 tot 1.500 Kg/Ha
*Indicatieve waarde die aangepast dient te worden naargelang de bodemgesteldheid en -gegevens.

VERPAKKING
Zakken van PP, 30 Kg, verkocht per pallet van 1.320 Kg.
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