Haifa GrowClean

Ready
for use

Natrium-arme fosfaatmeststof met reinigende werking
Multi-K® kalisalpeter, Haifa MKP®, Vitaphos-K®: sinds jaar en dag
produceert Haifa deze zeer zuivere meststoffen die over de gehele
wereld worden toegepast in de land- en tuinbouw. Nu voegt Haifa
een nieuwe meststof toe aan het assortiment: Haifa GrowClean.
Deze meststof houdt het watergeefsysteem schoon, stimuleert de
groei en zorgt er voor dat planten efficient met voedingselementen omgaan.

Fosfaat blijft in oplossing
Standaard fosfaatmeststoffen hebben de eigenschap om een verbinding aan te gaan met calcium, magnesium en ijzer. Zodra
deze verbinding een feit is, zal het neerslaan in het systeem. Genoemde elementen zijn dan niet meer beschikbaar, kunnen
verstoppingen veroorzaken en fungeren als voedingsbodem voor organisch leven (waaronder algen).
Haifa GrowClean vermindert het risico op neerslag aanzienlijk. Dit product is zo samengesteld dat het fosfaat - samen met
de andere elementen - beter in oplossing blijft en zodoende beschikbaar blijft voor opname. Bovendien is Haifa GrowClean
natriumarm waardoor er minder ophoping van nadelige zouten plaatsvindt. Dit komt de opname van andere gewenste elementen ten goede.

Voordelen Haifa GrowClean
•	Reinigt uw watergeefsysteem en voorkomt mineralenneerslag
•	Alle voedingselementen komen én blijven beschikbaar voor opname
• Kant-en-klaar product: zuur toevoegen is niet nodig
• Kan direct toegevoegd worden in de mestbak
• Natrium-arm

Samenstelling Haifa GrowClean
Elementen

Haifa GrowClean

H2PO4

4,5 mol

K2O

8,4 mol

NO3

3,9 mol

Dosering
Wij adviseren 22 kg Haifa GrowClean per m3 (100*) te doseren. Hiermee geeft u 1 mmol fosfaat, waarvan de helft in de vorm
van polyfosfaat. Met deze dosering maakt u uw systeem schoon, voorkomt u mineralenvervuiling en geeft u een goede basis
fosfaat. Voor een specifiek bedrijfs- of gewasadvies, kunt u contact opnemen bij uw adviseur of één van de specialisten van
Haifa.

Omrekentabel
Uitgaande van een mestbak van 1000 liter (100*), werkend met MKP en kalisalpeter als basis, geldt de volgende omrekening:
Bij toediening
1 mmol/ltr fosfaat

Haifa GrowClean

Haifa MKP®

Multi-K® kalisalpeter

+ 22 kg

-13 kg

-10 kg

*Genoemde dosering is een algemeen advies. Niet elk gewas reageert hetzelfde op de toediening van Haifa GrowClean. Het is daarom raadzaam de juiste dosering met uw adviseur te bespreken en de juiste toepassing proefondervindelijk vast te stellen.
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