
Startmeststof

HumoStart Super Zn is een 
hoogwaardige startmeststof in de 

vorm van een micro-granulaat, met 
zeer snel opneembare stikstof en 

fosfaat. De speciale kort verzurende 
formulering waarbij ook in een basisch 

milieu zowel de stikstof als de fosfaat 
snel vrijkomt, geeft een duidelijk start 
effect op het gewas. HumoStart wordt 

dicht bij het zaad geplaats zonder 
dat dit een negatief effect heeft 

op de kieming of opkomst van het 
gewas. HumoStart stimuleert vooral 

de begingroei terwijl de aanwezige 
humuszuren een positief effect hebben 

op de doorgroei. De combinatie 
met zink geeft vooral op gewassen 

welke een hoge fosfaat behoefte 
hebben een positief effect. Bij hoge 
fosfaatgehalten wordt gewoonlijk 

de opname van zink namelijk vaak 
geremd.

Microgranulaat  

Voordelen Agro-Vital 
HumoStart

Snel beschikbare fosfaat

Met minder fosfaat meer resultaat

Snel beschikbare stikstof

Zink voor vruchtzetting

Veilig bij de adviesdosering

Zuinig in gebruik

Humuszuren voor een plantverstekend 
effect
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HumoStart
11-50

 

Samenstelling
Stikstof: 11%
Fosfaat: 50%
Kalium: 0%

Zink: 1%

Adviesdoseringen

Uien 15-20 kg/ha.

Maïs 20-30 kg/ha. 
Bij het zaad tijdens zaai.

Bieten 20-30 kg/ha.
Bij het zaad tijdens zaai.

Winter granen, koolzaad 
30-60 kg/ha. 

Bij het zaad tijdens zaai.

Tuinbouwgewassen 
30-60 kg/ha.

Bij zaaien of verplanten.

Aardappelen
30-40 kg/ha.

Tijdens het poten.

Pot grond 
30 g/m 350 g/m3.

Mengen met potgrond
kort voor het gebruik.

Fosfaat speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van het wortelstelsel 
en is daarom uiterst belangrijk bij de begingroei van een plant. Fosfaat 
uit gewone kunstmest kan niet te dicht bij het zaai- of plantgoed worden 
gelegd, omdat dan al snel zoutschade en verbranding optreedt. Ook is de 
opneembaarheid van kunstmestfosfaat nog al eens een probleem. En met 
de hoge fosfaat prijzen is een goede opname ook voor uw portemonnee van 
groot belang! Door snel opneembare meststoffen te ontwikkelen, welke op 
het zaai- / pootgoed en/of tegen het wortelstelsel (bv van perspotplantjes) 
gelegd kan worden, zonder dat deze schade veroorzaakt. De plant kan vanaf 
kiemen c.q. startgroei direct over voldoende fosfaat en stikstof beschikken. 
HumoStart is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Met HumoStart in de rij 
is het probleem dus eenvoudig op te lossen. Met HumoStart brengt u in 
verhouding weinig, maar zeer goed opneembaar fosfaat zeer dicht bij het 
zaad. Door de grote effectiviteit en hogere concentratie van dit product 
geeft HumoStart, met minder fosfaat, dus toch minimaal een gelijk of beter 
resultaat. Het wortelstelsel ontwikkelt zich snel en groeit verder door de 
bouwvoor, op zoek naar de fosfaat uit bv. drijfmest.

Toepassing
HumoStart is zeer eenvoudig toe te passen. U kunt de fijn granulaatstrooier 
(die voor granulaat insecticiden wordt gebruikt) ook voor de toediening 
van HumoStart gebruiken. Daarnaast kan elke zaaimachine, uitgerust met 
kunstmestbakken met een nokkenwiel, simpel wordenaangepast om dit 
product goed te kunnen verdelen.

Samenstelling
HumoStart is een ideale startmeststof voor gewassen, die snel reageren op 
met name fosfaat. HumoStart bevat maar liefst 50% snel opneembaar fosfaat 
en ook nog eens 11% stikstof in een snel opneembare niet uitspoelbare 
vorm. Dit garandeert een snelle start van de groei. Daarnaast bevat 
HumoStart nog 1% zink. Zink is een onmisbaar element bij de enzymvorming 
van de plant.

Veehouder: “Sinds ik bemest 
met Flex 11 verbetert de 

bodem en het bodemleven, 
de vitaliteit van het gras 

en het leidt tot hogere 
grasopbrengsten"
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