Het moment dat je beseft:

IK HAAL
HET BESTE
UIT MIJN
GEWAS

Een vlotte stikstofopname door het gewas, daar zorgt OCI
Nutramon voor. U bent al vroeg in het voorjaar verzekerd van
een efficiënte groei en ontwikkeling van het gewas.
Wanneer uit de gewasanalyse blijkt dat aanvullende bemesting
nodig is, kunt u met OCI Nutramon snel en effectief bijsturen.

Met als resultaat:

DE HOOGSTE
GEWASOPBRENGST
MET DE BESTE KWALITEIT

Optimale
stikstofbenutting

Milieuvriendelijk

Snelle opname door
het gewas

Laagste
CO2 -footprint

Gelijkmatig
strooibeeld
Harde, homogene korrels
Herkenbaar aan de
oranje korrels

Over grote breedten
(> 50 meter)

Hoog rendement
Maximale benutting
en gewasopbrengst

DAAROM KIEST U OCI NUTRAMON!

DÉ MESTSTOF
MET DE HOOGSTE
STIKSTOFBENUTTING
OCI Nutramon bevat 50% nitraatstikstof
en 50% ammoniumstikstof. De
50/50-verhouding in OCI Nutramon
garandeert een snelle en langdurige
stikstofwerking in het gewas. De
snelle werking in het gewas beperkt
stikstofverliezen naar de bodem en de
lucht. Hierdoor realiseert OCI Nutramon de
hoogste stikstofefficiëntie in vergelijking
met andere typen stikstofmeststoffen.
Naast stikstof bevat OCI Nutramon
4% magnesiumoxide (MgO) en 6%
calciumoxide (CaO). Magnesium is in
de plant onmisbaar als bouwsteen voor
chlorofyl. Calcium heeft een gunstige
werking op de pH van de bodem, draagt
bij aan een mooiere structuur van het kleihumuscomplex en verbetert de kwaliteit
van gewassen.

OCI Nutramon samenstelling:

27%

stikstof (N) waarvan:
50% nitraatstikstof
50% ammoniumstikstof

4%
6%
CaO

MgO

BEWUST EN
NAUWKEURIG
BEMESTEN
Als akkerbouwer bemest u steeds bewuster en nauwkeuriger.
U kiest daarom voor een kwalitatief hoge stikstofmeststof met
een maximale benutting voor het gewas. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat kalkammonsalpeter (KAS) gemiddeld het hoogste
rendement biedt. OCI Nutramon is een meststof met een harde,
ronde en uniforme korrel en geeft daardoor een gelijkmatig
strooibeeld over grote breedten.
Bovendien draagt u zonder meerkosten een extra steentje bij
aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de
landbouwketen. Bewust en nauwkeurig bemesten dat kan met
OCI Nutramon.

MEER BEMESTINGSINFORMATIE VINDT U OP
WWW.NUTRINORM.NL.

www.oci-nutramon.nl

