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Haal met Spaakwielbemesting meer van uw land. Agrifirm biedt u i.s.m. Loonbedrijf SWF een tweetal producten voor 

spaakwielbemesting: Top Flow NTS en Top Flow stikstofoplossing Exact. Kiest u vooral voor kwaliteit dan is Top Flow 

NTS voor u de juiste keuze. Als de prijs-kwaliteit verhouding voor u van belang is, dan is Top Flow stikstofoplossing 

Exact voor u een goede keuze.

Voordelen spaakwielbemesten

> Werkbreedte van 13,5 meter! Door 13,5 meter altijd  

 versporend t.o.v. andere bewerkingen.

> Plaats specifiek bemesten mogelijk a.d.v. taakkaarten, 

 doorstroommeting en gps besturing.

> Recht rijden op 2 cm nauwkeurig.

> Lage bodemdruk door kleine 6 m3 tank en brede 

 1050 banden.

> Enorme reductie op vervluchtiging en/of verdamping  

 van kunstmest t.o.v. korrel meststoffen.

> Alle kunstmest komt op de juiste plaats, dichtbij  

 de wortels.

> Versterkte wortelgroei, meer uitstoeling, groenere  

 planten en een steviger gewas.

> Zeer aantrekkelijk geprijsd!

Een bijkomend voordeel van deze techniek is dat op 

deze manier de grond ook wordt belucht.



Top Flow stikstofoplossing Exact

Een goedkopere stikstofoplossing met zwavel. Deze 

meststof bevat geen hydrolyse- en nitrificatieremmer. 

Samenstelling

> 15% N Totaal

 - 9% Ammonium

 - 4,5% Nitraat

 - 1,5% Ureum

> 4% Zwavel

Voordelen

> Lage prijs per kg N

> Bevat zwavel.

> Aandeel ammonium is vrij hoog, daardoor beperkte  

 kans op verlies
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Meer informatie

Kijk op www.agrifirm.nl, bel naar T 088 488 12 10  of  

neem contact op met uw adviseur.

Voor schade van welke aard dan ook, die een gevolg is van handelingen  
of beslissingen gebaseerd op informatie uit deze productinformatie 

aanvaardt Agrifirm geen enkele aansprakelijkheid.

Agrifirm NWE BV
www.agrifirm.nl

T 088 488 12 10
plant@agrifirm.com

Postbus 20012
7302 HA  Apeldoorn
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Top Flow NTS

Bevat verschillende vormen van stikstof met toevoeging 

van ATS. ATS is een natuurlijke zwavelvorm. Zwavel en 

stiksof komen voor in een natuurlijke verhouding.

De toevoeging van ATS zorgt ervoor dat de hydrolyse 

(omzetting van urean naar NH4) trager verloopt. Daar-

naast wordt de nitrificatie( omzetting naar nitraat) 

daardoor geremd. Hierdoor komt de stikstof geleidelijk 

vrij wat zorgt voor een betere kwaliteit eiwit in het gras. 

Bovendien levert de ATS Zwavel.

Samenstelling

> 27% N Totaal

 - 8,3% Ammonium

 - 6% Nitraat

 - 12,8% Ureum

> 7,5% Zwavel

Voordelen

> Gemiddeld  hogere grasopbrengsten. Onder alle  

 omstandigheden is er grasgroei  (zowel in koud als  

 warm voorjaar)

> Geleidelijke opname gedurende het hele groeiseizoen  

 geeft meer benutbaar eiwit voor de koe

> Bevat voldoende zwavel, geen overmaat

> Minimale pH verlaging

> Minimaal verlies van stikstof


