
Pioneering the Future

Haifa meststoffen 
Voor boomkwekerijgewassen en sierteelt



Haifa levert meststoffen voor de tuinbouw, boomkwekerij, openbaar groen en voedingsfosfaten voor de  
levensmiddelenindustrie. Het Israëlisch bedrijf is actief in meer dan tachtig landen verdeeld over vijf 
continenten. Doordat Haifa gebruik maakt van zuivere, natuurlijke grondstoffen die in Israël voorhan-
den zijn, is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste producenten van kalisalpeter (Multi-K® GG) 
ter wereld. Ook de producten Poly-Feed® (volledig wateroplosbare NPK meststoffenlijn voor fertigatie 
en bladbemesting), Multigreen® (voor bemesting van sportvelden, golf en openbaar groen), VitaPhos-K® 
(polyfosfaten) en Magnisal® (magnesiumnitraat) worden door Haifa gemaakt. 

Haifa staat bekend om zijn pioniersgeest en innovatieve oplossingen, zoals het MyMultifeed bigbag-
systeem voor glastuinders. Met nieuwe technologieën en innovaties blijft Haifa zich ontwikkelen. Het doel 
is het creëren van een toekomst met een betere en efficiëntere plantenvoeding die leidt tot meer  
gebruiksgemak en winst voor zowel de gebruiker en het milieu.

HAIFA CHEMICALS
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MULTICOTE
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Voorop in kwaliteit
Haifa begon in het begin van de jaren negentig met de ontwikkeling van gecontroleerd vrij komende 
meststoffen (CRF’s). Samen met deskundigen van Technion - het Israëlische Instituut voor Technologie 
- werden de eerste stappen gezet met het coaten van meststoffen. Het betekende een doorbraak in het 
bemesten van onder andere potplanten. Met Multicote® levert Haifa een uiterst efficiënte meststof die 
zorgt voor een optimale beschikbaarheid van nutriënten voor planten en een minimale uitspoeling naar 
het milieu.

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
Multicote® meststoffen bestaan uit een NPK(MgO)-korrel met micronutriënten (B, Cu, Fe,…). Rondom 
deze korrel is een polymeer harscoating aangebracht. Hierdoor komen de nutriënten gecontroleerd vrij 
en dit gedurende de gehele teeltperiode. Deze periode kan verschillen van gewas tot gewas. Multicote® 
speelt hierop in door verschillende werkingsduren aan te bieden van 4 tot 12 maanden.

De polymeer harscoating garandeert een efficiënte bemesting met minimale uitspoeling. De afgifte 
is temperatuur gerelateerd, telkens komt er een beetje voeding beschikbaar afgestemd op de  
nutriënten behoefte van het gewas. Hierdoor wordt het gewas optimaal gevoed en treedt er geen 
verlies van meststoffen op.

Voordelen van Multicote®
•	 Puur: hoog geconcentreerde en zuivere meststof 
•	 Efficiënt: veilige, continue en gecontroleerde vrijgave van nutriënten
•	 Kwaliteit: uniforme, ronde korrel voor een homogene verdeling in de pot
•	 Optimale	voeding: juiste plaats, moment en hoeveelheid
•	 Duurzaam: minimale uitspoeling door de polymeer harscoating
•	 Zekerheid: RHP gecertificeerd
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Werkingsprincipe van Multicote®
Multicote® is gebaseerd op hoge kwaliteit grondstoffen. Elke korrel is omhuld door een polymeer  
harscoating, opgebouwd uit verschillende dunne laagjes. De gelaagde structuur van de coating zorgt  
ervoor dat de korrels intact blijven tijdens het transport en de verwerking. De dikte van de coating  
bepaalt de werkingsduur. 

Na toediening absorbeert de Multicote® korrel water door zijn semi -permeabele wand. Absorptie treedt 
op door het concentratieverschil tussen mestkorrel en bodem of substraat (osmose). De nutriënten in 
de korrel komen hierna in oplossing en verlaten de korrel als gevolg van concentratie verschillen (diffusie). 
Alleen de bodem temperatuur heeft invloed op de vrijgave van nutriënten. Andere factoren zoals pH, 
EC, bodemleven, bodemtype, hoeveelheid neerslag of waterkwaliteit hebben geen invloed op het vrij-
gavepatroon.

De lege korrels breken op een natuurlijk manier af, waardoor er geen residuen in de bodem achterblijven.

A.  Multicote® korrels bevatten NPK, magnesium 
en een volledig pakket aan micronutriënten.

B.  Water wordt door de korrel geabsorbeerd 
(osmose).

C.  De nutriënten in de korrel lossen op, waardoor 
er een drukverschil ontstaat en de nutriënten 
via de coating naar buiten treden.

D.  Alleen onder invloed van temperatuur komen 
de nutriënten vrij, op het juiste moment en in 
een optimale hoeveelheid.

E.  Nadat de korrel volledig leeg is, breekt de poly-
meer hars coating af.

A. B. C. D. E.
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Effect	temperatuur	op	vrijgave	meststoffen
De beschikbaarheid van nutriënten is gebaseerd op de gemiddelde bodemtemperatuur: bij een stijgen-
de temperatuur neemt de afgifte toe, bij lagere temperaturen vertraagt de afgifte en zullen er minder  
nutriënten vrijkomen. De beschikbaarheid van nutriënten komt steeds overeen met de behoefte van de 
plant. Op deze manier is een optimale en efficiënte bemesting gegarandeerd. De werkingsduur geldt bij 
een gemiddelde bodemtemperatuur van 21°C, bij lagere temperaturen werken de Multicote® meststoffen 
langer, bij hogere temperaturen korter (zie tabel).

Andere factoren zoals EC-waarde, pH, neerslag, microbiële activiteit of waterkwaliteit hebben verder 
geen invloed op de release van de nutriënten in Multicote® meststoffen. Multicote® meststoffen zijn 
hierdoor uiterst betrouwbaar bij toepassing in ondermeer pot- en containerteelten.

Werkingsduur Multicote® bij verschillende bodemtemperaturen

15°C (60°F) 21°C (70°F) 30°C (86°F)

Multicote 4  6 maanden 4 maanden 2 maanden

Multicote 6 7-8 maanden 6 maanden 3-4 maanden

Multicote 8 9-10 maanden 8 maanden 5-6 maanden

Multicote 12 15-16 maanden 12 maanden 7-8 maanden

Temperatuur Afgifte Werkingsduur
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Multicote® productinformatie

Multicote® 15-7-15+2MgO+ME
De gebalanceerde formule 15-7-15+2MgO+micronutriënten is bruikbaar voor tal van teelten. De 1:1 
verhouding stikstof/kalium garandeert een optimale voeding gedurende het gehele groeiseizoen. Kalium 
is afkomstig van kaliumnitraat. Door de synergie van kalium en nitraat worden beide elementen op 
de meest efficiënte manier opgenomen door de plant. Multicote® 15-7-15+2MgO+ME is voorzien van 
een volledig pakket micronutriënten en beschikbaar met een werkingsduur van 4, 6, 8 en 12 maanden. 
Hierdoor is deze formule een breed inzetbare gecoate meststof voor de boomkwekerij. 

Multicote® 17-11-11+2MgO+ME
Multicote® 17-11-11+2MgO+micronutriënten is uiterst geschikt voor gewassen waarbij een vegetatieve 
impuls gewenst is. Het hogere stikstofgehalte ondersteunt het begin van de groeifase optimaal. Het 
aanwezige fosfaat, dat voornamelijk aan het begin van de teelt vrijkomt, zorgt voor een optimale be-
worteling. Multicote® 17-11-11+2MgO+ME biedt optimale voeding voor onder andere Viburnum, Junipe-
rus, Chamaecyparis, Lavendula, Lupinus, Hydrangea, etc.

Multicote® 14-8-20+1,5MgO+ME
Deze formule met hoog kalium past bij gewassen die compact moeten groeien of voor gewassen 
die meer kalium vragen tijdens de teeltperiode. Kalium is nodig voor een goede plant opbouw, 
kleur, stevigheid en bloemaanleg en beïnvloedt in hoge mate de kwaliteit van de plant. Multicote® 
14-8-20+1,5MgO+micronutriënten is tevens uiterst geschikt voor teelten waarbij het gietwater veel  
stikstof bevat. De formule is beschikbaar met verschillende werkingsduren.

Multicote® samenstellingen

Product 17-11-11+2+ME 15-7-15+2+ME 14-8-20+1,5+ME

Stikstof (totaal N) 17% 15% 14%

Nitraat (NO3) 5,2% 6,6% 7,6%

Ammonium (NH4) 7,2% 8,4% 6,4%

Ureum (NH2) 5,0% - -

Fosforpentoxide	(P2O5) 11% 7% 8%

Wateroplosbaar P2O5 9,9% 5,9% 7,2%

Kaliumoxide	(K2O) 11% 15% 20%

Magnesiumoxide	(MgO) 2% 2% 1,5%

Micronutriënten

Boor (B) 0,02% 0,03% 0,02%

IJzer (Fe) 0,32% 0,45% 0,30%

Koper (Cu) 0,03% 0,05% 0,03%

Mangaan (Mn) 0,04% 0,07% 0,04%

Molybdeen (Mo) 0,007% 0,009% 0,007%

Zink (Zn) 0,05% 0,07% 0,04%
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Overige	Multicote®	producten

Multicote® 12-0-43
Gecoat kaliumnitraat is een uniek product. Kalium is onder andere belangrijk voor de bloemvorming, 
compacte	groei	en	het	afharden	van	planten.	Een	extra	kaliumgift	in	de	vorm	van	gecoat	kalium	nitraat	
is voor gewassen met een langere groeiperiode een meerwaarde. Ook bij lage temperaturen (een laat 
najaar) wordt kaliumnitraat snel en volledig opgenomen. Dit zorgt voor planten met een hoge weerstand 
tegen droogte, koude en ziekten. Multicote® 12-0-43 is beschikbaar met een 4 of 8 maanden werkingsduur.

Doseringen	met	Multicote®	NPK	formules

 Teelt  Werkingsduur  Voedingsbehoefte

Laag Normaal Hoog

Vaste planten

4 maanden 1,5-2g/l 1,5-3g/l 2-3g/l

6 maanden 1,5-3g/l 2-3g/l 3-4g/l

8 maanden 2-3g/l 2,5-4g/l 3-4,5g/l

 
Coniferen/ Sierstruiken bladhoudend  
(C 1,5L tot 7,5L)
 

4 maanden 1,5-2g/l 2-3g/l 3-4g/l

6 maanden 2-3g/l 3-4g/l 4-5g/l

8 maanden 2-4g/l 3-5g/l 4-6g/l

12 maanden 3-4g/l 3-5g/l 4-6g/l

 

Potplanten

4 maanden 1,5-2g/l 2-3g/l 2-<4g/l

6 maanden 2-3g/l 2-4g/l 3-4g/l

8 maanden 2-3g/l 2,5-4g/l 4-5g/l

12 maanden 2-4g/l 3-4g/l 4-6g/l

Voor een advies specifiek afgestemd op uw teelt, contacteer uw adviseur of meststoffenleverancier.
Bovenstaande bemestingsadviezen zijn richtwaarden.

* Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op m³ watermaat substraat.
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A.  Mengen door het substraat
B. Topdress (bemesten op de pot)
C.  Plantgatdosering
D.  Tablet

Toedieningsmethoden Multicote®

A. B. C. D.

Multicote® 0-0-0+21%MgO
Multicote® 0-0-0+21%MgO is een gecoate magnesiumbron, die gedurende vier maanden continu mag-
nesium beschikbaar stelt. Magnesium is belangrijk voor de bladontwikkeling, maar ook voor het trans-
port van chlorofyl. Bij een tekort zal vergeling tussen de nerven te zien zijn. 

Deze unieke meststof wordt vaak geadviseerd bovenop de basisbemesting met Multicote®. Haifa biedt 
met Multicote® 0-0-0+21%MgO een alternatief voor het bijmesten met snelwerkend magnesium  
(bitterzout, kieseriet). Multicote® 0-0-0+21%MgO is zowel voor toepassing in de pot- en containerteelt 
interessant als ook in de volle grond.

Multicote® tabletten
Multicote®-tabletten worden vaak gebruikt in bloembakken of wanneer het toepassen van Multicote® 
korrels niet mogelijk is. Door de conische vorm van de tabletten is het gemakkelijk om de tablet-
ten in het substraat te drukken. Na toepassen kunnen de tabletten uit elkaar vallen in aparte korrels.  
De tabletten zijn verkrijgbaar in emmers en bevatten 1.000 tabletten van 7,5 g. Elke tablet kent een 
evenwichtige NPK-samenstelling met magnesium en een volledig pakket aan micronutriënten  
(Multicote® 14-7-14+2MgO+ME). De werkingsduur van de tabletten is zes maanden bij een gemiddelde 
bodemtemperatuur van 21°C.
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MULTIGRO 
Deels	gecoate	meststoffen	voor	teelten	in	de	volle	grond	en	perkgoed

Deels	gecoate	meststoffen
Multigro®, deels gecoate meststof, garandeert een optimale en uiterst efficiënte nutriëntenvoorziening met 
oog op het milieu. De combinatie van ongecoate en gecoate korrels zorgen voor een startwerking en een 
continue, gebalanceerde groei gedurende het teeltseizoen. Multigro® dient éénmalig toegediend te wor-
den met als doel een optimale bemesting, gebruiksvriendelijk, kostenbesparend en duurzaam (minimale 
uitspoeling).

Voordelen van Multigro® 
•	 Puur: hoog geconcentreerde en zuivere meststof 
•	 Efficiënt: één bemesting is voldoende voor de hele teelt 
•	 Kwaliteit: op elkaar afgestemde korrelgrootte voor een homogeen product
•	 Optimale	voeding: specifiek afgestemd op de teelt
•	 Zekerheid:	lage EC, geen verbrandingsgevaar
•	 Duurzaam: minimale uitspoeling
•	 Economisch: verhoogt de opbrengst en bespaart arbeidskosten

Werkingsprincipe van Multigro®
Multigro® is een blend van Multicote® meststoffen en ongecoate korrelmeststoffen. De snelle beschik-
baarheid van de direct opneembare stikstof, fosfaat en kalium van de ongecoate korrelmeststoffen  
geven	een	maximale	ondersteuning	bij	aanvang	van	de	teelt.	De	gecoate	meststoffen	(Multicote®)	voor-
zien de plant van de nodige nutriënten gedurende het grootste gedeelte van de teelt. De werkingsduur 
en snelheid van afgifte zijn enkel afhankelijk van de gemiddelde bodemtemperatuur (zie afbeelding 
Multicote®). Multigro® is door dit alles specifiek afgestemd op de voedingsbehoefte van het gewas.
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A.  Na toepassing van Multigro® lossen de onge-
coate korrelmeststoffen op door vocht. Hierdoor 
komen ze beschikbaar voor de plant. De gecoate 
(Multicote®) korrels lossen niet op en blijven 
zichtbaar.

B.  Water wordt door de Multicote® korrel geabsor-
beerd (osmose). De ongecoate korrels lossen 
verder op.

C.  De nutriënten in de korrel lossen op, waardoor 
er een drukverschil ontstaat en de nutriënten 
via de coating naar buiten treden.

D.  Alleen onder invloed van temperatuur komen 
de nutriënten vrij, op het juiste moment en in 
een optimale hoeveelheid. De ongecoate korrel 
is volledig opgelost.

E.  Nadat de korrel volledig leeg is, breekt de poly-
meer harscoating af.

A. B. C. D. E.

Effect	temperatuur	op	vrijgave	meststoffen
Doordat Multigro® deels bestaat uit gecoate (Multicote®) korrels, is de vrijgave deels gebaseerd op de 
gemiddelde bodemtemperatuur (zie Multicote®). De ongecoate fractie is vrijwel direct beschikbaar 
voor het gewas na oplossing in het bodemvocht.

Multigro® op maat
Multigro® is een mengsel van verschillende componenten (gecoate kalisalpeter, ongecoat ureum,  
micronutriënten,…). Deze componenten zijn op elkaar afgestemd door eenzelfde korrelgrootte. Hierdoor 
ontstaat er na productie geen ontmenging in de zak of in de strooier waardoor de kwaliteit gegaran-
deerd is.

Haifa	is	door	de	verschillende	componenten	flexibel	in	de	productie	en	kan	een	breed	assortiment	
aan Multigro®-formules op maat produceren. Variërend in zowel NPK-samenstelling, coatingspercen-
tage als ook werkingsduur. Op maat van het gewas, teelt of toepassing kan er dus een specifieke 
Multigro® formulering aangeboden worden. 
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MULTIGRO BOOMKWEKERIJ 
Deels	gecoate	meststoffen	voor	teelten	in	de	volle	grond

Multigro® 18-6-18+4MgO
Multigro®	18-6-18+4MgO	is	speciaal	ontwikkeld	voor	teelten	 in	de	volle	grond,	zoals	buxus.	De	wer-
kingsduur onder normale Europese omstandigheden is vijf tot zes maanden. De NPK-verhouding  
18-6-18+4MgO garandeert een optimale groei en verhoogt de weerstand van de plant tegen ziekten. 
Kalium in Multigro® is aanwezig als kaliumnitraat in zowel een gecoate als ongecoate vorm. Kalium is 
vrijwel direct beschikbaar, zelfs bij lage bodemtemperaturen. Maar ook op het einde van de teelt is de 
beschikbaarheid van kalium gegarandeerd door de gecoate fractie.

Deze formule bevat magnesium in een hoge concentratie. Magnesium is belangrijk voor het behouden 
van de groene bladkleur en de weerstand van de plant tegen schimmels en andere ziekten.

Multigro® 22-7-22
Multigro® 22-7-22 kan toegepast worden bij een breed scala vollegrondteelten. Zowel opkweek van 
jonge bomen, sierheesters en volwassen bomen krijgen met Multigro® 22-7-22 een optimale bemesting. 
De werkingsduur is onder normale Europese omstandigheden vier tot zes maanden. De 1:1 verhouding 
tussen stikstof en kalium zorgt voor een optimale ondersteuning van de vegetatieve en generatieve 
groei. Dit resulteert in een kwalitatief hoogwaardig gewas. Kalium van gecoat en ongecoat kalium-
nitraat wordt makkelijk opgenomen, zelfs bij lage bodemtemperaturen. Kalium is een belangrijk element 
voor een sterk en gezond gewas. Het geeft aan planten een diep groene kleur en bevordert de weerstand 
tegen ziekten, droogte en vorst. 

Multigro® Boomkwekerij samenstellingen

Product 18-6-18+4MgO 22-7-22

Stikstof (totaal N)  18,0%*
*waarvan 80% gecoat

22,0%*
*waarvan 60% gecoat

Nitraat (NO3)  5,1% 6,7%

Ammonium (NH4)  1,4% 1,8%

Ureum (NH2)  11,6% 13,5%

Fosforpentoxide	(P2O5)  6,0% 7,0%

Wateroplosbaar P2O5  5,6% 5,9%

Kaliumoxide	(K2O)
 

 18,0%*
*waarvan 60% gecoat

22,0%*
*waarvan 50% gecoat

Magnesiumoxide	(MgO)  4,0% -

Bovenstaande formules zijn standaard samenstellingen die uit voorraad leverbaar zijn.
Daarnaast	 zijn	 klant-	of	 teeltspecifieke	 formules	 leverbaar.	Haifa	biedt	een	grote	flexibiliteit	 in	het	 
produceren van NPK-samenstellingen op maat.
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Gebruiksadvies en dosering Multigro® Boomkwekerij
Vanwege de gedeeltelijk ongecoate meststoffen, met snelle beschikbaarheid van nutriënten, wordt 
Multigro®	het	beste	toegepast	maximaal	één	tot	twee	weken	vóór	planten.	Rijbemesting	heeft	de	voor-
keur voor toepassing in volle grond. Multigro® kan ook breedwerpig toegepast worden. Inregenen na 
toedienen versnelt de nutriëntenopname. 

De NPK-formule en de dosering Multigro® is afhankelijk van de bodemvoorraad, gewas en strooitijd-
stip. Voor een optimaal advies overlegt u best met uw adviseur. Haifa biedt naast de standaard Multigro® 
formules ook NPK-samenstellingen op maat. Elke kweker heeft zijn eigen specifieke teeltcondities 
met een eigen bemestingsprogramma. Haifa kan hier een oplossing bieden door te variëren in NPK,  
werkingsduur, coatingspercentage en micronutriënten.
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MULTIGRO PERKGOED
Deels	gecoate	meststof	voor	perkgoed

Duurzame	manier	van	bemesten
In de teelt van perkgoed zijn de voordelen van gecoate meststoffen al jaren bekend. Haifa ontwikkelde 
Multigro® voor perkgoed: een deels gecoate NPK meststof, speciaal ontwikkeld voor bijvoorbeeld de teelt 
van Surfinia, Petunia en Impatiens. Deze technologie biedt optimale voeding, een duurzame manier van 
telen en bespaart kosten. Kortom, met Multigro® haalt u de perfecte bemesting voor uw perkgoed in huis.

Multigro®	Perkgoed	productinformatie

Multigro® 16-8-24+3MgO voor perkgoed
Multigro® voor perkgoed bestaat uit fijne NPK-korrels met magnesium die afkomstig zijn van hoge 
kwaliteit grondstoffen. De NPK-samenstelling (16-8-24+3MgO) heeft een werkingsduur van drie á vier 
maanden.	De	NPK-verhouding	garandeert	een	optimale	wortelontwikkeling,	maximale	bloemzetting	
en een compacte groei. De werkingsduur en snelheid van afgifte zijn enkel afhankelijk van de gemid-
delde bodemtemperatuur.

Bij een teeltduur langer dan vier maanden adviseert Haifa Multicote® te gebruiken voor een opti-
maal resultaat.

Multigro®	Perkgoed	samenstelling

Product 16-8-24+3MgO

Stikstof (totaal N)  16%*
*waarvan 65% gecoat

Nitraat (NO3) 6,7%

Ammonium (NH4) 1,9%

Ureum (NH2) 7,4%

Fosforpentoxide	(P2O5) 8%

Wateroplosbaar P2O5 7,2%

Kaliumoxide	(K2O)  24%*
*waarvan 50% gecoat

Magnesiumoxide	(MgO)  3%
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Gebruiksadvies	Multigro®	Perkgoed
Vanwege de snelle beschikbaarheid van Multigro® is toediening vlak voor het oppotten gewenst. 
Voor	een	optimale	bemesting	van	het	substraat	wordt	de	toevoeging	van	de	startmeststof	Multi-Mix®	 
geadviseerd. Multigro® Perkgoed levert het beste resultaat na het mengen door het substraat. Wij adviseren 
deze meststof niet te gebruiken direct in het plantgat vanwege van de ongecoate fractie.

Dosering	Multigro®	Perkgoed

Teelt Dosering	 
Multi-Mix

Dosering	 
Multigro	Perkgoed

Dosering
Haifa Micro Mix

Lage voedingsbehoefte 0,5kg 1,5-2,0kg 100gr

Normale voedingsbehoefte 0,5kg 2,0kg 100gr

Hoge voedingsbehoefte 0,5kg 2,0-2,5kg 100gr

Multigro®	Perkgoed	in	de	praktijk

1. Proefresultaten van proefstation Botany te Horst (Nederland) 2010
Met deze proef is de optimale dosering Multigro® 16-8-24+3MgO in Surfinia en Begonia bepaald. De 
standaarddosering van 4 kg/m³ gaf prima resultaten. Echter de halve dosering van 2 kg/m³ leverde vita-
lere planten op. Ze hadden meer bloemen, een uitgebreider wortelstelsel en waren donkerder van kleur. 
De behandeling met 2 kg/m³ Multigro® gaf significant betere resultaten dan de behandeling met 4 kg/m³ 
volledig gecoate meststoffen.

2.  Proefresultaten van proefstation universiteit Geisenheim (Duitsland) 2011
Multigro®	is	getest	in	verschillende	doseringen,	een	combinatie	met	Multi-Mix®	(startmeststof )	en	ver-
geleken met 100 procent gecoate meststoffen in verschillende werkingsduren. Multigro® (2 kg/m³) in 
combinatie	met	Multi-Mix®	resulteert	in	een	optimaal	wortelstelsel,	veel	bloemen,	compacte	plant	en	
donkere bladkleur.

3.	Kwekerij	Brüx	in	Straelen	(Duitsland).
Norbert	Brüx	is	sinds	twee	jaar	gebruiker	van	Multigro®:	“De	reden	voor	mij	om	Multigro®	te	gebruiken	is	
het gebruiksgemak en het economisch voordelige plaatje. Ik gebruik meestal 3 kg/m³ en ben erg tevreden 
over de kwaliteit, kleur, gewasbouw en groei van mijn perkgoed. Eenmaal bemesten is voldoende voor 
de hele teelt! Ook na een hevige regenbui hoef ik niets te vrezen: Multigro® spoelt niet uit en er blijven 
voldoende nutriënten beschikbaar. Dit is erg makkelijk als bemesten met wateroplosbare meststoffen 
geen optie is. Met Multigro® verklein ik tevens de emissies van meststoffen naar het milieu. Door de 
gecontroleerd vrijkomende werking komen de nutriënten vrij wanneer de plant ze nodig heeft.”
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MULTI-MIX
Startmeststof voor substraten

Multi-Mix®	is	een	complete	NPK-startmeststof	voor	uw	potgrondmengsel.	Deze	meststof	bestaat	uit	de	
meest hoogwaardige grondstoffen van Haifa die sinds jaar en dag succesvol worden toegepast in de 
tuinbouw. Wat betreft de fysische eigenschappen zoals zuiverheid, verwerkbaarheid en oplosbaarheid 
vallen	de	grondstoffen	van	Multi-Mix®	onder	de	meest	kwalitatieve	meststoffen	die	verkrijgbaar	zijn.

De	Multi-Mix®-formules	bevatten	naast	de	hoofdelementen:	NPK	en	MgO,	een	volledig	pakket	aan	 
micronutriënten. Voor een optimale groei van de gewassen zijn dan ook alle noodzakelijke nutriënten 
aanwezig.

Multi-Mix®	beschikt	over	de	RHP-certificatie.	Dit	garandeert	een	gecontroleerd	en	veilig	product	met	
een evenwichtige samenstelling.

Voordelen van Multi-Mix®
•	 	Kalium	in	Multi-Mix®	is	afkomstig	van	kaliumnitraat	(Multi-K)
•	 	Samengesteld uit hoogwaardige grondstoffen 
•	 	Hoog geconcentreerde NPK-samenstelling
•	 	Uitgebalanceerde nutriëntenverhouding
•	 	Free flowing product
•	 	Stuifvrij
•	 	Flexibiliteit	met	betrekking	tot	productie	en	samenstelling
•	 	RHP-gecertificeerd: betrouwbaar en gecontroleerd product
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Standaard formules Multi-Mix®

Elementen 12-14-24+2* 14-16-18* 14-5-28+2 15-10-20 0-25-36+2

Stikstof N N-Totaal 12,0% 14,0% 14,0% 15,0% -

 NO3 N-nitraat 7,0% 5,2% 8,0% 5,8% -

 NH4 N-ammonium 5,0% 8,8% 6,0% 9,2% -

Fosfaat P2O5
Oplosbaar  
in neutraal  
ammoniumcit. 
en water

14,0% 16,0% 5,0% 10,0% 25,0%
 

 Oplosbaar  
in water 13,4% 15,0% 4,6% 9,4% 25,0%

Kalium K2O Oplosbaar  
in water 24,0% 18,0% 28,0% 20,0% 36,0%

Magnesium MgO Oplosbaar  
in water 2,0% - 2,0% - 2,0%

Sulfaat SO3
Oplosbaar  
in water 11,6% 16,8% 16,9% 21,3% 28,4%

Micronutriënten

Koper Cu Oplosbaar  
in water 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

Boor B Oplosbaar 
in water 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Molybdeen Mo Oplosbaar  
in water 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

Mangaan Mn Oplosbaar 
in water 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%

Zink Zn Oplosbaar  
in water 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

IJzer Fe Oplosbaar 
in water 0,09% 0,09% 0,22% 0,09% 0,09%

EC (1g/l) mS/cm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2

pH (10g/l) 5,2 4,6 4,6 4,6 4,6

Naast de standaard formuleringen zijn gewas- of klantspecifieke samenstellingen mogelijk. Haifa kent 
een	grote	flexibiliteit	naar	productie	en	NPK-formuleringen.

*Formuleringen zijn beschikbaar in hoog molybdeen (0,20% Mo) en laag molybdeen (0,05% Mo).

17



HAIFA MICRO MIX
Langzaamwerkende	micronutriënten

Uitsluitend bemesten met hoofdelementen (N, P, K) is niet voldoende voor een optimale gewaskwaliteit. 
Micronutriënten staan in voor verschillende processen in een plant: aanmaak van eiwitten, vorming 
van bladgroen, lengtegroei, enzovoort. Om een tekort te voorkomen moet een gewas gedurende het 
gehele	groeizoen	kunnen	beschikken	over	het	complete	pakket	aan	micronutriënten.	Haifa	Micro	Mix	
met zijn langzame werkingsduur biedt hier een oplossing die voldoet aan alle eisen van de professionele 
kweker.

Haifa	Micro	Mix	is	een	fijn	gecompacteerde	mix	van	micronutriënten.	Deze	meststof	bevat	een	volledig	
en uitgebalanceerd pakket aan micronutriënten; koper, mangaan, zink, ijzer, boor en molybdeen. Haifa 
Micro	Mix	is	een	uniek	product	wat	micronutriënten	in	verschillende	bindingsvormen	bevat.	Hierdoor	is	
een directe beschikbaarheid en langdurige nawerking gegarandeerd. IJzer is in verschillende chelaat-
types	toegevoegd.	Dit	betekent	een	extra	meerwaarde	voor	ijzerbehoeftige	gewassen.

Door	 toevoeging	van	speciale	metaallegeringen	werkt	Haifa	Micro	Mix	gelijkmatig	bij	een	groot	 
pH-traject. Tevens hebben deze metaallegeringen nauwelijks invloed op het zoutgehalte (EC) van het 
bodemvocht.

Werkingsprincipe Haifa Micro Mix
De	samenstelling	is	zodanig	dat	Haifa	Micro	Mix	gebruikt	kan	worden	in	verschillende	teelten.	Zowel	in	
combinatie met wateroplosbare als gecoate meststoffen, blijft de werking optimaal. Met Haifa Micro 
Mix	kunnen	gebreksziekten	voorkomen	worden,	zelfs	bij	lange	teeltduur	en	bij	moeilijke	groeiomstan-
digheden.

Door	het	fijne	granulaat	is	Haifa	Micro	Mix	geschikt	als	additief	voor	substraten,	maar	ook	voor	toepassing	
in de volle grond of als top dress in pot- en containerteelten. Bij teelten in de volle grond en bij pot- en 
containerteelten	werkt	Haifa	Micro	Mix	zes	tot	twaalf	maanden.

18



Doseringen	Haifa	Micro	Mix

Teelt Dosering

Korte duur of bij lage behoefte 10 - 15 g/m2

100 g/m3 substraat

Normale behoefte 10 - 20 g/m2

100 - 150 g/m3 substraat

Hoge behoefte 15 - 20 g/m2

150 - 200 g/m3 substraat

Meerjarige teelt of containerteelt 20 g/m2

150 - 200 g/m3 substraat

Vollegrond teelt 100 - 200 kg/ha

Haifa	Micro	Mix	Productinformatie

Nutriënten Micronutriënten

Totaal stikstof (N) 3,5% IJzer (Fe) 4,80%

Ammoniumstikstof (N-NH4) 3,5% Mangaan (Mn) 0,99%

Fosforpentoxide	(P2O5)
Oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat

16,3% Koper (Cu) 1,08%

Fosforpentoxide	(P2O5)
Oplosbaar in water

14,4% Molybdeen (Mo) 0,54%

Magnesiumoxide	(MgO) 8,9% Zink (Zn) 0,75%

Magnesiumoxide	(MgO)
Oplosbaar in water

8,6% Boor (B) 0,36%

Zwavel (S) 7,0%

19



Pioneering the Future

Haifa North	West	Europe	NV
Generaal de Wittelaan 17/16

2800 Mechelen, Belgium
T +32 (0)15 27 08 11
F +32 (0)15 27 08 15

E NorthWestEurope@haifa-group.com
I www.haifa-group.com


