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MyMultifeed

Een slim bemestingsconcept
Een slim bemestingsconcept. Dat is MyMultifeed in een notendop. Tuinders die voor dit concept kiezen doen  
een bedrijfseconomisch rendabele investering én kiezen voor arbeidsgemak en flexibiliteit bij het toedienen van 
meststoffen.

Tot 10.000 liter voedingsoplossing
MyMultifeed is een succesvol bemestingsconcept voor het A- en B-baksysteem. De gewenste recepten voor de  
A- en B-bak worden in twee afzonderlijke zakken (bigbags) afgeleverd. Deze MyMultifeed bigbags hebben een 
inhoud van 400 tot 1.200 kilo. MyMultifeed stelt tuinders in staat in zeer korte tijd een geconcentreerde voedings-
oplossing van maar liefst 10.000 liter aan te maken. Snel en gemakkelijk!

Een optimale meststoffenmix in vier stappen

1 Vul de gewenste samenstelling in, in de gebruikersvriendelijke MyMultifeed website.  
Van hier uit mailt u het recept* naar uw MyMultifeed-dealer.

2 Haifa vult de A- en B-MyMultifeed bigbags volgens de door u opgegeven samenstelling.

3 Haifa levert de MyMultifeed bigbags op de door u gewenste dag op uw bedrijf.

4 Leeg de MyMultifeed bigbags in de A- en B-bak en voeg water toe.

MyMultifeed: maximaal flexibel

Met MyMultifeed bent u maximaal flexibel in het afstemmen van de mest stoffenmix op de  
behoefte van uw gewas. Er zijn drie manieren om met MyMultifeed te werken:

1  U bestelt het schema dat volgens de meest recente analyse nodig is. Correcties met zakgoed of vloeibare 
meststoffen zijn overbodig. Dit is de meest arbeidsvriendelijke methode. 

2 U bestelt meerdere MyMultifeed bigbags per keer met verschillende samenstellingen, waardoor u optimaal 
profiteert van de logistieke staffels. Noodzakelijk is een goede inschatting van de benodigde recepturen in de 
komende periode. 

3  U bestelt een grotere hoeveelheid MyMultifeed bigbags met een standaard samenstelling en corrigeert met 
zakgoed of vloeibare meststoffen in de A- of B-bak. Volgens deze methode maakt u optimaal gebruik van de logistieke 
staffels van het MyMultifeed-systeem. Op het gebied van arbeidsgemak levert u iets in. U dient naast MyMultifeed 
bigbags een beperkte hoeveelheid vaste of vloeibare enkelvoudige meststoffen op voorraad te hebben.

* U kunt ook met het MyMultifeed website programma complete voedingsschema’s uitrekenen
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Flexibiliteit: 
De meststoffenmix wordt exact afgestemd op de 
behoefte van uw gewas. Bovendien kan elke mede-
werker de bakken aanmaken.

Betrouwbaarheid: 
U heeft altijd de juiste hoeveelheid meststof gedoseerd 
in de juiste bak. De MyMultifeed-installatie gaat  
jarenlang betrouwbaar mee, heeft nauwelijks onderhoud 
nodig en is niet storingsgevoelig. Dit in tegenstelling tot 
een vloeibare meststofinstallatie, die (volgens fabri-
kanten) jaarlijks op meer dan zeventig punten dient te 
worden gecontroleerd en veel storingsgevoeliger is.

Arbeidsgemak:
In zeer korte tijd kan vrijwel iedereen op uw bedrijf 
een grote hoeveelheid (10.000 liter) voedingsoplossing 
aanmaken.

Kostenbesparing:
Een MyMultifeed installatie is ongeveer 35.000 euro 
goedkoper dan een installatie voor volledig vloeibare 
meststoffen met een automatische bakkenvuller.  
Daarnaast zijn vaste meststoffen voordeliger dan  
vloeibare meststoffen.

De voordelen van MyMultifeed


