
Beter  
melken met 
OCI Nutramon



Maximale grasopbrengst
Door de vlotte opname door het gewas zorgt OCI Nutramon 

voor een voortvarende ontwikkeling van de bovengrondse delen 

van het gras. Al vroeg in het voorjaar. Dat leidt uiteindelijk tot 

meer ruw eiwit in de eerste grassnedes.



Daarom kiest u OCI Nutramon!

Gelijkmatig 
strooibeeld
Over grote breedten 
(> 50 meter)

Milieuvriendelijk
Laagste CO2 
footprint

Harde, homogene korrels
Herkenbaar aan de  
oranje korrels

Hoog rendement
Optimale werking en 
maximale grasopbrengst

Optimale 
stikstofbenutting
Snelle opname door  
het gewas



Hoge voederwaarde gras en gezonde koeien
Stikstof op grasland is essentieel voor de ontwikkeling van de 

bovengrondse plantendelen en de vorming van eiwitten in 

het gewas. De kwaliteit van de stikstofmeststof bepaalt voor 

een belangrijk deel de uiteindelijke grasopbrengst en het 

eiwitgehalte van een snede. 

OCI Nutramon doet meer dan de groei en voederwaarde van het 

gras stimuleren. Het draagt ook bij aan de gezondheid van de 

koeien en de vruchtbaarheid van de bodem. Want naast stikstof 

bevat OCI Nutramon 4% magnesiumoxide en 6% calciumoxide. 

Magnesium is in de plant onmisbaar als bouwsteen voor chlorofyl. 

Calcium heeft een gunstige werking op de pH van de bodem en 

draagt zo bij aan een vruchtbare bodem. Beide mineralen hebben 

effect op de gezondheid van de koeien. Zo voorkomt magnesium 

kopziekte en beperkt calcium de risico’s op melkziekte.



Dé meststof met de hoogste stikstofbenutting
OCI Nutramon is als volgt samengesteld:

Totaal stikstof (N) 27% 

waarvan:  

 Nitraatstikstof 50%

 Ammoniumstikstof 50%

Magnesiumoxide (MgO) 4%

Calciumoxide (CaO) 6% 

OCI Nutramon bevat 50% nitraatstikstof en 50% 

ammoniumstikstof. De 50/50-verhouding garandeert een 

snelle en langdurige stikstofwerking in het gewas doordat 

stikstofverliezen naar de bodem worden beperkt en verliezen 

naar de lucht nihil zijn. Hierdoor realiseert OCI Nutramon de 

hoogste stikstof-efficiëntie in vergelijking met andere typen 

stikstofmeststoffen. 

Stikstof kan zowel via dierlijke mest als via kunstmest gegeven 

worden. Met kunstmest kunt u als melkveehouder een keuze 

maken op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Kiest u een 

kwaliteitsmeststof dan kunt u in het voorjaar rekenen op meer 

ruw eiwit in vroege grassnedes.

Meer bemestingsinformatie vindt u op www.nutrinorm.nl. 



wordt u aangeboden door:

www.oci-nutramon.nl


