Product

Informatie

15+9+12+2,5MgO+TE
PRODUCTBESCHRIJVING
Osmocote Exact, de 3e generatie gecontroleerd vrijkomende meststoffen van Scotts,
combineert veiligheid, constante kwaliteit en patroon gestuurde afgifte.
Ieder gewas heeft specifieke voedingsbehoeften. Om die reden zijn er verschillende
werkingsduren en afgiftepatronen nodig. Osmocote Exact volgt de plantengroei, wat
het product niet alleen efficiënt maar ook enorm veilig maakt.

PRODUCTVOORDELEN
1. Veiligheid: hoogst mogelijke veiligheid, gecontroleerd vrijkomende afgifte
en een hoog niveau aan sporenelementen. Kleurcodering ter herkenning van
de werkingsduren om vergissingen te voorkomen.
2. Constante kwaliteit: dankzij een speciaal productieproces en een strikte
kwaliteitscontrole bevat het product in iedere zak gegarandeerd het gewenste
afgiftepatroon en heeft dezelfde kwaliteit.
3. Patroon gestuurde afgifte: verschillende afgiftepatronen zijn beschikbaar
zodat maatwerk mogelijk is. Uiterst efficiënt en dus milieuvriendelijk.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Verpakkingsgrootte:
Productcode:
Korrels/gram:

25 kg
88040201
40

TOEPASSINGEN
Osmocote Exact Standaard, met zijn regelmatige en constante afgifte, is de beste
keuze voor veel toepassingen. Het afgiftepatroon is ideaal voor alle snelgroeiende
coniferen en bladhoudende gewassen.
Osmocote Exact Standaard 5-6 M is zeer veilig en daarom ook geschikt voor
toepassing in potplanten.
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De werkingsduur van Osmocote Exact Standaard wordt uitsluitend bepaald door de
temperatuur. (referentietemperatuur 21º C)
16 ºC

6-7M

21 ºC

5-6M

31 ºC

3-4M

Bewaren onder droge omstandigheden. Deels gebruikte of beschadigde zakken
moeten goed afgesloten bewaard worden.

AANBEVOLEN DOSERING

SAMENSTELLING

Weinig

TOTALE STIKSTOF (N)
7,0 % Nitraat
8,0 % Ammonium
9%
FOSFAAT (P2O5)
Oplosbaar in neutraal ammonium citraat en
water, 6,8 % wateroplosbaar
11 % KALIUM (K2O)
9,1 % wateroplosbaar
2,5 % MAGNESIUM (MgO)
1,3 % wateroplosbaar
0,02% Borium (B)
0,056% Koper (Cu)
0,45% IJzer (Fe) 0,22 % EDTA gechelateerd
0,06% Mangaan (Mn)
0,025% Molybdeen (Mo)
0,020% Zink (Zn

Normaal

Sterk

behoeftig

behoeftig

behoeftig

Containerboomkwekerij

2-3 g/l

3-4 g/l

4-5 g/l

Potplanten

2-3 g/l

3-4 g/l

4-5 g/l

15%

ATTENTIE

De aanbevolen doseringen zijn gebaseerd op substraten zonder
voorraadbemesting. Geadviseerde doseringen zijn gebaseerd op
watermaat potgrond. Stel dat er door een potgrondbedrijf gerekend
wordt met EN-m3 dan moet ook de dosering Osmocote Exact
aangepast worden.
Wees er van bewust dat dit algemene adviezen zijn. Specifieke
situaties, zoals oppottingen in diverse jaargetijden, binnen- of
buitenteelt of specifieke (klimaat) omstandigheden vragen om een
juist advies. Neem contact op met uw Scotts adviseur voor een advies
op maat.
Probeer eerst op beperkte schaal, alvorens wijziging van
doseringsmethode of andere aanpassingen in uw teelt door te voeren.
Aangezien praktijkomstandigheden per bedrijf kunnen verschillen en
toepassing buiten onze controle plaatsvindt, kan Scotts International
B.V. niet verantwoordelijk worden gesteld voor het eindresultaat. Met
deze publicatie vervallen alle eerder gegeven adviezen.

ANDERE BESCHIKBARE OSMOCOTE EXACT PRODUCTEN
Werkingsduur

Lo.Start

Standaard

Hi.End

3-4 M

16+9+12

5-6 M

15+9+12

15+9+12

8-9 M

15+9+11

15+9+11

12-14 M

15+9+11

16-18 M

15+8+11

Werkingsduur
3-4 M

15+9+11

14+8+11

Mini

Standaard High K

Tabletten

16+8+11

11+11+18

15+10+11

5-6 M

11+11+18

8-9 M

11+11+18

12-14 M

10+11+18

Protect

15+09+09
10+11+18
15+09+09
09+11+18
15+09+09

