
P-focus is een effectieve startmeststof 
gemaakt van hoogwaardige 

grondstoffen, die door de unieke 
samenstelling meteen beschikbaar 

komt voor de jonge plant. Het product 
is goed mengbaar met fungiciden en 

insecticiden en kan door het zachte 
karakter ingezet worden in een groot 

aantal teelten.

Voordelen Agro-Vital P-Focus

P-FOCUS vloeibaar fosfaat, direct op de juiste plaats.

Startmeststof
Vloeibaar

Toepassing op het zaad

Maximaliseert opname van fosfaat

Goed mengbaar met fungiciden

Ruime hoeveelheid oplosbare elementen

Niet corrosie

Veilig voor gewas bij de
aanbevolen doseringen

Lage zout index 
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Toepassing
P-Focus wordt in de uienteelt toegepast met een dosering van 30-50 ltr per 
ha, afhankelijk van de fosfaat toestand in de bodem. P-Focus wordt dan direct 
op het zaad toegediend. In de (poot)aardappelen, afhankelijk van de fosfaat-
toestand, wordt 50L P-Focus/ha gemengd met insecticiden, fungiciden en 
water. Het mengsel wordt toegediend met een dosering van minimaal 100 ltr 
per ha. Het kan ook toegepast worden in diverse andere teelten, zoals bonen en 
(snij)mais.

Technische Uitleg
P-Focus is een vloeibaar product met fosfaat. De fosfaten zijn aanwezig in een 
orthofosfaatcomplex. Deze fosfaten zijn onmiddellijk beschikbaar voor de plant, 
maar spoelen niet snel uit. Dit is een mooie aanvulling op de bodemfosfaat 
die bij koude temperaturen vaak moeilijk uit de grond beschikbaar komt. 
Door zijn unieke gepatenteerde samenstelling is P-Focus niet reactief met 
bestrijdingsmiddelen in een tankmix. De pH valt binnen een range van 6,8 – 7,8, 
hierdoor kan het product direct op zaad en plantgoed worden toegepast.

Mengadvies
Voor het mengen van P-Focus is voldoende roercapaciteit nodig. Ook na 
het mengen is het belangrijk om het roermechanisme blijvend in werking 
te houden. Mengingen met zure producten zijn niet mogelijk. Vanwege een 
licht oplossende werking is het goed het seizoen te starten met een schone 
tank. Voor mengadviezen met de andere gewasbeschermingsmiddelen kunt u 
contact op nemen met u dealer, of kijken op de website van Agro-Vital.

Verpakking
Can van 25 kg

IBC van 1250 kg

Soortelijk gewicht
1,28 kg per liter

pH: 6,8 - 7,8

Samenstelling
NPK 10-18-4 met

1% S, 0,5% Mn, 0,5 %Zn
Vriespunt -15oC

Adviesdosering
Aardappelen 50 L / ha

Uien 30-50 L / ha

"P-FOCUS voor 
minder plantuitval 
aan het begin van 

de teelt"

A g r o - V i t a l ,  m e t  m i n d e r  i n p u t  e e n  g o e d  r e s u l t a a t 

Agro-Vital BV Nederland
Molenstraat 10-1 8391 AJ Noordwolde 
[T] +31 (0)561 433 115
[E] info@agro-vital.com
www.nutrientsadjuvants.agriton.nl NUTRIENTS & ADJUVANTS


