
Item code: 5051FV – 6310FV – 6360FV 

Ekote Vegetables Asperges 

Efficiënte meststoffen – minder uitspoeling 

 
Afgestemd op de specifieke nutriëntenbehoefte van Asperges. 

 

Proefresultaten laten zien dat hogere suikergehaltes in wortels worden behaald en dus een hoger oogstpotentieel. 

 

Geen groeistress want geen bemestingspieken.  

 

 Veilig voor het bodemleven.  

 

Geen uitspoeling bij hevige regenval.  

 

Niet gevoelig voor vervluchtiging. 

 

Kan gebruikt worden als toevoeging op organische mestgift. 

Ekote Asperge Meststoffen  

Product Voeding Toepassing Bemesting / ha 

#5051    44-00-00 3 M Direct na oogst asperges: mei, juni 

 

Toediening op de ruggen met rijenbemester. 

125 kg 

#3111   19-00-18+2MgO+TE 3 M Direct na oogst asperges: mei, juni 

 

Toediening op de ruggen met rijenbemester. 

290 kg 
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Specificaties 5051FV 3111FV 

Gemiddelde korrelgrootte 3,2 mm 3,2 mm 

Werkingsduur in maanden bij 15ºC 4 4 

Werkingsduur in maanden bij 21ºC 3 3 

Werkingsduur in maanden bij 30ºC 2-3 2-3 

Kleur Ivoor wit / grijs / ivoor 

Coatingmateriaal: afbreekbare polymeercoating 

Gecoate N van totaal N 56% 83% 

Gecoate P2O5 van totaal P2O5 0% 0% 

Gecoate K2O van totaal K2O 0% 32% 

Verpakking 20/25 kg PE zak  –  500kg BB PP 

Bewaren in de originele, gesloten verpakking op een droge plaats, beschermd tegen vorst, hitte of direct zonlicht. Na gebruik 

zorgvuldig de verpakking sluiten en op een droge plaats bewaren. Waarschuwing: doorslikken gevaarlijk. Niet inademen. Buiten 

bereik van kinderen houden. Een veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op aanvraag of verkrijgbaar via www.ekompany.eu. 

Vraag uw vertegenwoordiger: 
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