innovatie voor duurzaam groen

MONTERRA BIO Malt 5-1-5
Vitaliserende voeding voor plant en bodemleven
MONTERRA BIO MALT is een organische mestkorrel samengesteld uit moutkiemen en vinassekali.
Deze plantaardige grondstoffen bieden naast de gewone voorziening van de plant met nutriënten ook
voedings- en bouwstoffen voor het bodemleven. MONTERRA BIO MALT bevordert daarmee een goede
bodemstructuur en de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant. De natuurlijke werkzame
stoffen in moutkiemen stimuleren de wortelgroei en de mycorrhiza-symbiose, waardoor planten duidelijk
beter aanslaan, voedingsstoffen beter opnemen en stresstoleranter zijn.

•
•
•
•
•

universeel inzetbare, lang werkende meststof
100% organisch zonder chemische toeslagstoffen.
stimuleert de wortelgroei
bevordert de mycorrhiza-symbiose
vitaliseert bodem en plant

Samenstelling en werking
Stikstof totaal (N)
Organische stikstof
Fosfaat (P2O5)
Kali (K2O)
Calcium (CaO)
Magnesium (MgO)
Natrium (Na2O)
Organische stof
Droge stof
C/N

5,0%
4,9%
1,0%
5,0%
0,7%
0,3%
0,9%
78%
90%
6,4

Bevat sporenelementen zoals ijzer (Fe), mangaan (Mn), boor (B),
molybdeen (Mo), zink (Zn) en koper (Cu).
Stimuleert de mineralisatie en zorgt daarom snel voor een hoger
stikstofniveau in de bodem. Onder gunstige omstandigheden is het
stikstofpeil na twee weken op het hoogste punt. Na 2 tot 3 maanden is
de meststof uitgewerkt.

Toepassing en dosering
Groenteteelt
Fruitteelt
Aarbeienteelt
Wijnbouw
Boomkwekerijen
Gazons en sportvelden

750-2750 kg/ha
1250-2750 kg/ha
750-1250 kg/ha
750-1750 kg/ha
750-1750 kg/ha
750-1250 kg/ha

De pellets gelijkmatig verdelen (kunstmeststrooier of met
de hand) en door de bovenlaag van de grond harken of
mengen met de plantaarde. Bij grasvelden bij voorkeur
aanbrengen na het verticuteren.

Kwaliteit en garantie: MONTERRA BIO MALT wordt geproduceerd volgens Europese richtlijnen voor
de biologische teelt (834/2007 en 889/2008). Het Control Union certificaat- nummer is CU 800842. Het
product is vrij van pathogenen en onkruidzaden. Volg bij gebruik de gegeven instructies. Omdat er
geen controle kan worden uitgeoefend op opslag, toepassing en gebruiksomstandigheden, neemt de
koper de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van dit product.
Gezondheid en veiligheid: Natuurlijk product, niet schadelijk voor het milieu. Niet geschikt voor
consumptie.
Verpakking: 25 kg (pallet 40 zakken), 1000 kg bigbag
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