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No-Stress Feed
No-Stress Feed maakt het gewas gezonder en geeft
meer weerstand door o.a. optimalisatie van de
mineralen.
Raadpleeg voor meer informatie uw teeltadviseur.

Informatie

TELEFOONNUMMERS ADVISEURS

Hoofdvestiging Hulst

Depot Flevo

Akkerbouw
Benny van Acker
Eddy Boonman
Davy Inghels
Bart de Jong
Luc Mangnus
Esther Termote
Dirk De Vliegher

Akkerbouw
Jan van den Berg
Jacob van Daalen
Johan Oudesluijs
Marcel Smit
Michiel van de Vate

06 - 229 280 87
06 - 238 352 67
06 - 294 302 00
06 - 513 312 88
06 - 104 364 45

Fruitteelt
Richard Prijs

06 - 514 674 05

Fruitteelt
Jan van Dillen
Ab Sinke

06 - 515 671 86
06 - 822 795 80
06 - 100 530 34
06 - 539 596 64
06 - 533 791 09
06 - 836 695 65
06 - 515 691 82

No-Stress
Feed

06 - 532 237 92
06 - 534 176 62

Depot Flevo
Zeebiesweg 25
8256 PG Biddinghuizen
0320 - 288 273
depotflevo@wesemael.nl

l n. l e a m e s e w

Hoofdvestiging Hulst
Zoutestraat 109
4561 TB Hulst
0114 - 314 853
info@wesemael.nl
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No-Stress Feed maakt het gewas gezonder en geeft meer
weerstand door o.a. optimalisatie van de mineralen.
Silicium
Silicium is bij planten van essentieel
belang voor het opbouwen van
celwanden, activering van het
immuunsysteem, goede ontwikkeling
van het houtvaatstelsel, enzymactiviteiten en de fotosynthese.
Silicium zorgt onder stress
omstandigheden voor de herverdeling
van belangrijke mineralen. Hierdoor
wordt de weerstand tegen ziekten
verhoogd wat zorgt voor een betere
productkwaliteit.
Silicium zorgt voor:
Meer weerbaarheid. Snellere en
sterkere respons op stress,
insectenvraat en het
binnendringen van een schimmel.
Ondersteunend tegen diverse
insecten, wat een belangrijk
voordeel biedt bij pootgoed en
andere virusgevoelige gewassen.
Hogere productie door een betere
mineralenbalans.
Het gewas is beter bestand tegen
stressvolle omstandigheden.

No-Stress Feed bevat
uitsluitend meststoffen die
van nature voorkomen:
Stikstof NO3
Magnesium
Mangaan
Zink
Silicium Orthokiezelzuur

Mangaan
Mangaan speelt een cruciale rol bij de
fotosynthese en tal van enzymreacties.

Zink
Zink is een moleculair bestanddeel van
een aantal enzymen en speelt een rol
bij de aanmaak van het groeihormoon
auxine. Zink heeft ook een
plantversterkende werking waardoor
de weerbaarheid tegen bacteriën en
schimmels versterkt wordt.

Magnesium
Magnesium is een belangrijke
bouwsteen voor bladgroen. Deze
bouwstenen zijn nodig om stikstof om
te zetten in eiwitten.

No-Stress Feed samengevat
Als bladvoeding ondersteunend door extra weerbaarheid op te
bouwen vanuit silicium, mangaan, magnesium en zink.
Optimalisatie van de mineralen.
Toevoegen aan de insecticide-/ fungicidebespuiting.
Werkt ondersteunend om virusinfecties te beperken.
Regelmatig 1L per ha toevoegen aan de bespuiting.
Voor algehele groeistimulatie combineren met Imex Amino-Complex.

