
POWERSTART RECY P
STARTFOSFAAT, TOEGESTAAN OP DEROGATIEBEDRIJVEN

WAAROM FOSFAAT TOEDIENEN 
BIJ HET ZAAIEN
Alleen fosfaat dat opgelost wordt in het bodem-
vocht kan door de wortels worden opgenomen. In 
een vroeg stadium van de maïsteelt zijn de wortels 
nog niet voldoende ontwikkeld en komen ze bijna 
niet in aanraking met het bodemvocht. Toch heeft 
de plant in dit stadium een enorme fosfaatbehoefte. 
Powerstart Recy P is uitermate geschikt om in deze 
behoefte te voorzien. 

DOELTREFFENDE WERKING

Om fosfaat tijdig en in voldoende mate in de plant 
te krijgen, moet het zich op minder dan één milli-
meter van de wortel bevinden. Een kilo Powerstart 
Recy P bestaat uit een miljoen microkorreltjes. Deze 
zorgen voor een zeer hoge dichtheid waardoor 
het contactoppervlak met de haarwortels sterk 
wordt vergroot. Powerstart Recy P is hierdoor zeer 
doeltreff end.

Powerstart Recy P is een unieke granulaat startmeststof voor maïs die fosfaat, stikstof, 
zwavel, magnesium en zink bevat. Daarnaast bevat het product humus- en fulvinezuren 
en bacteriën om elementen beter voor de plant beschikbaar te maken. Er wordt gebruik 
gemaakt van gerecycled fosfaat, daarom is dit een van de weinige fosfaatmeststoff en 
die is toegestaan op derogatiebedrijven. De granulaat wordt bij het zaaien met de 
granulaatstrooier direct toegepast (in de zaaivoor) op het zaad. Dit garandeert een 
snelle en egale start, zeker onder minder groeizame omstandigheden.



VOORDELEN OP EEN RIJ
•  P-meststof, die is toegestaan   

op derogatiebedrijven!
• Goed en snel opneembare  

startfosfaat 
• Beter plantbeschikbaar  

maken van overig aanwezige 
 elementen 
• Egale start van de maïs
• Betere beworteling
• Met weinig fosfaat veel  

resultaat

WWW.POWERLINEMESTSTOFFEN.NL

UW LEVERANCIER

SAMENSTELLING
8-16-0+20SO3+5,5MgO+0,7Zn+ 

2 humuszuren

VERRIJKT MET BACTERIËN
- Bacillus megaterium

- Streptomyces beta-vulgaris

- Burkholderia sp

ADVIES
25-30 kg/ha

VERPAKKING
20 kg zak

EEN UNIEKE P-MESTSTOF
Met de toepassing van Powerstart Recy P geeft u fosfaat op het 
moment dat de maïsplant dit het meest nodig heeft, namelijk 
aan het begin van de groei. Dit voorkomt de paarsachtige kleur 
van maïsplanten bij de start, wat wijst op fosfaatgebrek. Op de 
derogatiebedrijven mag volgens de wet geen fosfaat worden 
toegepast. Dit geldt echter niet voor deze meststof, omdat het 
gerecycled fosfaat bevat. Recy P is ook de enige P granulaat met 
humuszuren en bacteriën. Humuszuren zorgen ervoor dat bodem-
fosfaat vrij gemaakt wordt. De bacteriën zetten de fosfaten om in 
een opneembare vorm.


