
EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK
Het is belangrijk uw gewas een goede start te geven door startmeststoffen in te zetten.   
Startmeststoffen zorgen voor een goede kieming, betere wortelontwikkeling en 
uiteindelijk een robuuster en homogener gewas. In ons assortiment hebben we 
startmeststoffen die gericht zijn op een vlotte beginontwikkeling en startmeststoffen 
voor een betere opname. 

STARTMESTSTOFFEN

Humikick is een bodemverbeteraar die zorgt voor een optimale structuur rondom de haarwortels. Humuszuren 
stimuleren bodemschimmels en hebben een sterke binding met kleideeltjes. De schimmels verbeteren de 
opname van fosfaat, zwavel en CO2. Humikick zorgt voor een verbetering van de bodemstructuur. 

Humikick

SAMENSTELLING

• 12% humuszuren
• 3% fulvinezuren

TOEPASSING
• Bodems met hoge (voldoende) fosfaatbeschikbaarheid of met gebruik 

organische mest
• Aardappelen (25 l/ha) 
• Rijenspuit op de plant/zaaimachine

SAMENSTELLING

• Organische stof
• Bacillus

TOEPASSING
• Bodems met hoge (voldoende) fosfaatbeschikbaarheid of met gebruik 

organische mest
• Aardappelen en uien (0,5 l/ha)
• Rijenspuit op de plant/zaaimachine

Vitact R is de vloeibare versie van Vivisol Agri en werkt op dezelfde manier.

Vitact R

Quickstart is speciaal ontwikkeld voor fijnzadige gewassen en zorgt voor een betere en egalere kieming. Dit 
is belangrijk in ‘moeilijkere’ voorjaren, wat betreft temperatuur en vocht. Quickstart heeft een lage EC, 
waardoor plaatsing rondom het zaad mogelijk is zonder dat er kiemvertraging of beschadiging optreedt.

SAMENSTELLING

• 25% P2O5
• 13% K2O

Quickstart

TOEPASSING
• Fosfaatbehoeftige teelten en bodem lage fosfaatbeschikbaarheid
• Cichorei en zaaiuien (30 l/ha)
• Rijenspuit op de plant/zaaimachine
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Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de CZAV app of stuur een e-mail naar 
bestellen@czav.nl. Onze buitendienst kan u deskundig advies geven bij het maken van de 
beste keuze. 

BESTELLEN?

Physiostart bevat startfosfaat en zink die direct opneembaar zijn vanaf het 
begin van de wortelontwikkeling. Daarnaast is een wortelstimulator toegevoegd 
om worteluitgroei extra te stimuleren. Een goed wortelgestel zorgt naast 
goede opname van nutriënten voor een betere droogteresistentie en 
stressbestendigheid. Physiostart bevat ook Physio+; dit zijn zeewierextracten 
die werken als biostimulanten. Zij zorgen voor een optimalere nutriëntenopname, 
stimuleren de plantengroei en verhogen de weerstand van de plant.

Physiostart (Physio+)

SAMENSTELLING
• 8% N
• 28% P2O5

 
• 23% SO3
• 2% Zn

TOEPASSING
• Fosfaatbehoeftige teelten en bodems lage fosfaatbeschikbaarheid
• Aardappelen, (plant)uien (30 kg/ha) en mais (20 kg/ha)
• Microgranulaatstrooier direct bij het zaad of knol

Vivisol Agri is een plantaardig bodemverbeterend middel dat de fosfor zowel 
vrijmaakt als opneembaar maakt voor de plantenwortels. Het verbeterde 
bodemleven zorgt voor een vergroting van het contactoppervlak van de wortels 
en stimuleert hierdoor een betere opname van moeilijk opneembare elementen. 
Daarnaast is de plant hierdoor beter bestand tegen stress en ziekteverwekkers. 

Vivisol Agri

SAMENSTELLING

• Organische stof
• Bacillus
• TOEPASSING
• Bodems met hoge (voldoende) fosfaatbeschikbaarheid of met gebruik 

organische mest
• Aardappelen en uien (30 kg/ha)
• Microgranulaatstrooier direct bij het zaad of knol

Startec Agri bevat goed opneembare fosfor voor een goede beginontwikkeling 
en beworteling, en een goede startgroei door ammoniumstikstof. Startec Agri 
bevat daarnaast veel plantaardige voedingselementen die geleidelijk vrijkomen 
voor de plant en het bodemleven stimuleren.

Startec Agri

SAMENSTELLING
• 7.5% N
• 26% P2O5

TOEPASSING
• Fosfaatbehoeftige teelten en bodem lage fosfaatbeschikbaarheid
• Aardappelen, uien (30-40 kg/ha) en mais (20-25 kg/ha)
• Microgranulaatstrooier direct bij het zaad of knol

 

• 4% K2O
• 7% S

 
• 30% organische stof


