
SPECIAALMESTSTOF VOOR PAARDENWEIDEN

FERTIGREEN biedt veel voordelen:
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Geleidelijke stikstofbeschikbaarheid over
 een langere periode

25 % minder stikstof bemesten door 
 betere benutting

Minder frequent bemesten

Lagere nitraatuitspoeling =
 milieuvriendelijk!

Uitgebalanceerde samenstelling

Bevat magnesium, natrium en zwavel

Gras is het voornaamste voedsel voor paarden.
Gras verschaft de noodzakelijke voeding en 
het omvangrijke ruwvoer dat nodig is voor een 
goede spijsverteringsactiviteit en draagt zo bij tot 
een optimale gezondheid van uw paard. Daarom 
is het belangrijk om op een  evenwichtige manier 
te bemesten met een uitgebalanceerde samen-
gestelde NPK-meststof die voldoet aan de 
specifieke vereisten van de paardenweide NPK 8-6-14 (+3MgO)(+5Na
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Bemesting van paardenweiden
Om aan de specifieke vereisten van de paardenweide te voldoen, werd de meststof Fertigreen 
„Meststof voor weiden“ ontwikkeld. Belangrijk daarbij is dat in een eerste fase alle noodzakelijke 
voedingselementen aanwezig zijn. Daarnaast moeten deze dan ook nog op het goede ogenblik ter 
beschikking komen van het gras. Hierbij gaat het dan in eerste instantie om stikstof. Deze wordt op 
een milieubewuste manier en tevens volgens de behoefte van het gras vrijgegeven. Dit door het 
gebruik van ENTEC in de Fertigreen „Meststof voor weiden“. 

ENTEC – Geleidelijke stikstofbeschikbaarheid voor langere periode

ENTEC-vertraagde nitraatafgifte dankzij DMPP   (Limburgerhof, 120 kg/ha  N)

referentie

ENTEC

Maart         April       Mei

NO
3
-N in de bodem 

(kg/ha) 

ENTEC – Milieubewuste bemestingstechniek

Dankzij de nitrificatieremmer neemt het gras niet teveel stikstof ineens op, zodat te hoge
eiwitgehaltes vermeden worden. Bovendien hoeft men minder frequent te bemesten.
ENTEC houdt de stikstof langer in de bodem onder de niet uitspoelbare ammoniumvorm.
Daardoor vermindert de kans op nitraatuitspoeling sterk.

Samenstelling
Fertigreen “Meststof voor weiden”
NPK 8-6-14 (+3MgO)(+5Na
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Advies voor paardenweiden

Periode kg per ha

intensief gebruik    

extensief gebruik      

1ste gift voorjaar

2de gift juni-juli

400-450

200-250

maart-april 600

Verdeler:
VOOR NEDERLAND:
Van de Reijt Meststoffen B.V.
Nieuwe Bredasebaan 4, NL-4802 HN Breda
Tel.: 0031 (0)76 571 26 20 - Fax: 0031 (0)76 587 60 93
E-Mail: info@vdreijtfert.nl
http://www.vdreijtfert.nl

VOOR BELGIË:
Handelmaatschappij JANSSENS, SMEETS & Co NV Industrieweg 6, 
B-2200 Grobbendonk
Tel.: 0032 (0)14 50 70 70 - Fax: 0032 (0)14 50 70 71
E-Mail: info@jscfert.be
http://www.jscfert.be

ENTEC bevat een
nitrificatieremmer,
waardoor de omzetting
van ammonium naar
nitraat vertraagt.
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Richtprijs maart 2014: €13,80 per 25 kg.  
Afgehaald bij contante betaling.  

Bezorging ook mogelijk.  
Bij grotere hoeveelheden korting. (actuele prijs zie website)


