Nieuw

Pro-Mest Totaal
Een “kant en klaar” product ter verbetering van alle drijfmestsoorten.
Pro-Mest Totaal kan de omstandigheden in de drijfmest zodanig beïnvloeden dat er een
anaërobe fermentatie (rijping onder zuurstof arme omstandigheden) kan plaatsvinden.
Deze fermentatie betekent een betere kwaliteit mest voor de bodem en het gewas
met de tendens tot:
✓ Verschuiving van minerale stikstof naar organisch gebonden stikstof, waardoor er een effectievere N-benutting plaats kan vinden.
✓ Een minder scherpe mest met minder wortelbeschadiging.
✓ Verbetering bodemleven.
✓ Minder ammoniak en mercaptanen in de stal.
✓ Minder koekvorming.
✓ Homogenere mest.

Verpakkingsinhoud 5 Liter.
Koel, donker en vorstvrij bewaren.

Pro-Mest Totaal
Pro-Mest Totaal is een “kant en klaar” product
duct welke direct aan alle
soorten drijfmest kan worden toegediend..

Bij het opstarten van de drijfmestbehandeling:
andeling:
Per 100 m3 aanwezige mest 2 liter Pro-Mest
est Totaal
es
opgelost in minimaal 10 liter water over de
e kelkelder of opslag verdelen. Ent na 1 week de opslag
pslag
3
met 20 liter Microferm per 100 m mest.
Dosering rundvee:
Gebruik per 50 GVE, 1 liter Pro-Mest Totaal per week, verdun de inhoud van de
verpakking met ca 10 liter lauwwarm
water en verdeel deze oplossing over
de roosters. Bent u gestart met een lege
drijfmestkelder, ent dan na 3 weken de
mest met 20 liter Microferm per 50 GVE.
Dosering varkens en kippen:
Gebruik 1 liter Pro-Mest Totaal verdunt
met 10 liter lauwwarm water per 25 m3
geproduceerde mest per week over de kellders. Bent u gestart met een lege drijfmeststkelder, ent dan na 3 weken de mest mett 20
liter Microferm per 50 GVE.
Dosering vleesvarkens:
Giet voor het opleggen per varkensplaatss 0,01 ltr ProMest Totaal over de roostervloer. Ent na 1 week de kelder
met 1 liter Microferm per kubieke meter aanwezige mest.
Voor gebruik goed schudden, aangebroken verpakkingen Pro-Mest Totaal na gebruik
goed sluiten en binnen 1 maand opgebruiken. Koel, donker en vorstvrij bewaren.

Het nieuwe “kant en klaar” product
voor drijfmestbehandeling.
Agriton heeft reeds meer dan 15 jaar ervaring met het behandelen van diverse
soorten mest. In diverse projecten hebben vele van uw collega’s kennis gemaakt
met het optimaliseren van de kringloop
bodem-plant-dier-mest.
Onder de gebruikers is een enquête
gehouden en deze zijn in de brochure
‘Ervaringen met het EM-Agriton systeem - Onderzoeksresultaten en praktijkervaringen -deel 2’ verwerkt door
G.J. Steenwijk. De gebruikers hebben één
of meerdere effecten geconstateerd:
✓

Minder stank

82,6%

✓

Kleurverandering

30,4%

✓

Beter te mixen

89,1%

✓

Minder koekvorming

58,7%

✓

Minder vliegen

13,0%

✓

Schuimvorming

43,5%

✓

Meer N voor plant

28,3%

Verbeter uw mest met Pro-Mest Totaal,
zo stimuleert u het bodemleven optimaal.

Pro-Mest Totaal
Bij de gebruikers komt duidelijk een reductie van geur naar voren, welke bij het mestmixen en uitrijden een verbetering oplevert van het stalklimaat en minder overlast
voor omwonenden.
Ook wordt aangegeven dat de mest beter mixbaar is, wat hierbij een tijds- en kostenbesparing oplevert. Mest van homogene samenstelling betekent vaak ook minder
koekvorming, ontmenging en gemakkelijker te verwerken, bovendien is een homogeen product ook beter te verdelen tijdens het uitrijden. Voor een goede werking en
een goed resultaat is het belangrijk dat de behandeling regelmatig wordt herhaald.
Dat wil zeggen dat Pro-Mest Totaal wekelijks over de roosters verdeeld moet worden.
Pro-Mest Totaal en Microferm werken het best bij gecombineerd gebruik, waardoor
de fermentatie en mineralisatie van uw organische mest bevordert.
Onbehandelde mest

Behandelde mest
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