
Vanuit het mestbeleid wordt de toegestane ruimte voor fosfaatkunstmest op maïs verder beperkt. Voor           

derogatiebedrijven betekent dit dat er naast drijfmest geen ruimte meer is voor een aanvullende fosfaatgift 

uit kunstmest. Om het teeltrisico te beperken en de beginontwikkeling van de maïs - kiem te stimuleren is 

een goede fosfaatbeschikbaarheid direct na zaaien van belang. Dit vraagt om een goede beschikbaarheid 

van fosfaat uit de bodem en dierlijke mest. Physiostart is een gegranuleerde startmeststof van Timac Agro 

Nederland B.V. 

 

Deze startmeststof heeft zich inmiddels bewezen in de mais- en aardappelteelt, maar vindt zijn weg ook in 

overige akkerbouwteelten. De unieke combinatie van biostimulant Physio+ en bewortelingsmineralen, dicht 

tegen het kiemende zaad, zorgt voor een positieve werking op de haarwortelontwikkeling en weggroei van 

het gewas. waardoor de aanwezige nutriënten zo goed mogelijk beschikbaar komen voor de mais.   



Physiostart biedt geen totaaloplossing voor alle bodem- en plantgerelateerde zaken, maar kan 

een integrale aanvulling zijn op uw bemestingsplan. Immers een goede start is altijd het halve 

werk. Als aanvulling op de drijfmest gift ( volvelds of in de rij ) kunnen wij naast de Physiostart 

gift, vanaf dit jaar ook, vloeibare kunstmest toedienen. Doordat we vanuit het mestbeleid steeds 

minder ruimte krijgen om meststoffen toe te passen is het des te meer van belang dat we de 

nutriënten die we nog wel mogen toepassen zo efficiënt mogelijk inzetten. Wij denken dit met  

Power Basic goed te kunnen doen. Power Basic Groei is een 100% ureummeststof. Deze vorm 

stikstof maakt uiteindelijk de overige elementen water oplosbaar en geeft weinig tot geen                     

uitspoeling. Hierdoor blijft de meststof beschikbaar voor de plant op het moment dat de plant 

het nodig heeft.   



 



 

Als u volgend jaar ook weer een kwalitatief goed maïsgewas wilt verbouwen. Is een goede         

organische stof balans zeer belangrijk. Om de organische stof van een maïsperceel op peil te 

houden is een geslaagde groenbemester een must. Met grasonderzaaien wordt deze                 

mogelijkheid geboden. 

Om de geteelde maïs optimaal te laten profiteren van het volledige groeiseizoen. Is een vitaal     

gewas tot het oogstmoment gewenst. Door uw maïsgewas te bespuiten met Retengo plus, geeft u 

de maïs de mogelijkheid om de maximale voederwaarde te produceren.  
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