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Assortiment startmeststoffen 

Het is belangrijk uw gewas een goede start te geven. Dit kan u doen door tijdens het zaaien/poten 
een startmeststof te geven. Startmeststoffen zorgen voor een goede kieming betere 
wortelontwikkeling en uit eindelijk een robuuster en homogener gewas. Ook op percelen met een 
hoog fosfaatgehalte levert de inzet van een startmeststof met fosfaat positieve effecten op. Dit komt 
doordat de mineralisatie van fosfaat in het voorjaar late op gang komt Agriant heeft in zijn 

assortiment zowel granulaat als vloeibare startmeststoffen. 
Granulaat: 

Vloeibaar: 

Advies zaaiuien: 

• 30 ltr/ha Quickstart PK  

• 30 kg/ha Physiostart  

Advies aardappelen: 

• 30 kg/ha Physiostart  

• 35-70 ltr/ha APP (ammoniumpolyfosfaat) 
 

Advies mais (bedrijven zonder derogatie): 

• 20 kg/ha Physiostart  
 

Advies mais (bedrijven met derogatie): 

• 20 kg/ha Physiostart P Plus 
 

Physiostart 

Physiostart bevat startfosfaat en zink die direct opneembaar zijn vanaf het begin 
Van de wortelontwikkeling. Daarnaast is er een wortelstimulator toegevoegd om  
worteluitgroei extra te stimuleren.  

Samenstelling: 

• 8% Stikstof 

• 28% Fosfaat  

• 23% Zwavel 

• 2% Zink  
 

APP (ammoniumpolyfosfaat) 
APP (ammoniumpolyfosfaat) is een vloeibare fosfaatmeststof met een hoog gehalte 
aan fosfaat. APP is uitermate geschikt voor de teelt van aardappelen. Voldoende 
beschikbaar fosfaat in de teelt van aardappelen heeft een positief effect op het tal. 

Quickstart PK 
Quickstart is speciaal ontwikkeld voor fijnzadige gewassen en zorgt voor een betere  

en egalere kieming. Dit is belangrijk in ‘moeilijkere’ voorjaren, wat betreft temperatuur  
en vocht. Quickstart heeft een lage EC, waardoor plaatsing rondom het zaad mogelijk  
is zonder dat er kiemvertraging of beschadiging optreedt. 

Samenstelling: 

• 10% Stikstof 

• 34% Fosfaat  
 

Samenstelling: 

• 25% Fosfaat  

• 13% Kalium 
 

Physiostart P Plus 
Physiostart P Plus bevat een herwonnen startfosfaat die direct opneembaar is vanaf  
het begin van de wortelontwikkeling. Daarnaast is er een wortelstimulator toegevoegd  
om worteluitgroei extra te stimuleren. Doordat het een herwonnen fosfaat is, mag het  
ook gebruikt worden op derogatie bedrijven in de veehouderij.   

Samenstelling: 

• 6% Stikstof 

• 27% Fosfaat  

• 4% Zwavel 

• 2% Zink  
 

Samenstelling: 

• 25% Fosfaat  

• 13% Kalium 
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