
MAGnify
POWER
MAGnify POWER is een bladmeststof en  
bevat 700 g/l actief magnesium hydroxide 
- Mg(OH)2 . MAGnify POWER is een vloeibaar 
suspensie concentraat (SC) en voorziet de 
plant van een langzaam vrijkomende bron 
van magnesiumoxide. Het voorkomt op 
die manier magnesiumtekorten in land- 
en tuinbouwgewassen. Bij toepassing 
vormt het hele fijne kristalstructuren op 
het bladoppervlak die geleidelijk worden 
opgenomen door de plant.

Hoe wordt MAGnify POWER geproduceerd?
MAGnify POWER wordt op een duurzame en unieke wijze 

geproduceerd vanuit gewonnen natuurlijk gesteente. 

Deze grondstof wordt in een reactorvat gebracht met 

toevoeging van externe warmte en elektriciteit. Op deze 

wijze worden de opgesloten gassen uit de mineralen 

verdrukt, waardoor een honingraatstructuur ontstaat 

die uiteenvalt in gemicroniseerde magnesiumhydroxide 

(kristallen).

Magnesium in de bodem 

Magnesium (Mg) is een noodzakelijk voedingselement 

voor planten dat vaak moeilijk opgenomen kan worden. 

Magnesiumgebrek komt onder andere voor op zandgron-

den met weinig organische stof en/of een lage pH. Bij een 

lage pH neemt de plant minder magnesium op doordat 

het deels wordt verdrongen door calcium en mangaan. 

Bovendien lost magnesium bij een lage pH beter op, 

waardoor het sneller uitspoelt en de bodemvoorraad 

afneemt. Op kalkrijke kleigrond kan magnesiumgebrek 

voorkomen als gevolg van een te lage bodemvoorraad 

of doordat magnesium moeilijk beschikbaar is door een 

te hoge pH. Bij een pH hoger dan 7 is magnesium steeds 

moeilijker beschikbaar. Kalium is een belangrijke antago-

nist van magnesium. De plant neemt óf magnesium óf 

kalium op. Bij een hoge voorraad kalium neemt de plant 

naar verhouding minder magnesium op, waardoor een 

tekort kan ontstaan.

Kwaliteit beweegt ons!



Sterke punten van  
MAGnify POWER

Wat is de rol van Magnesium in de plant?
Magnesium is een belangrijke bouwsteen van bladgroen 

en speelt een belangrijke rol bij de fotosynthese. Een 

tekort aan magnesium leidt tot een gele kleur van het 

blad. Het bladgedeelte tussen de nerven wordt geel. 

Die verkleuring is het eerst te zien in de oude bladeren. 

Magnesium wordt van de oude bladeren naar de jongere 

bladeren getransporteerd. Magnesium is ook onmisbaar 

voor het enzym in de plant dat ervoor zorgt dat eiwitten 

gevormd kunnen worden uit aminozuren.

Hoe werkt MAGnify POWER?
Door gedurende de teelt regelmatig MAGnify POWER  

toe te passen wordt de plant voorzien van een continue  

magnesium-bladvoeding. Na een bespuiting met  

MAGnify POWER wordt er een laagje gevormd met  

microscopisch fijne kristallen waaruit de magnesium  

geleidelijk vrijkomt voor de plant. Dit resulteert in  

gezondere en vitalere planten/gewassen.

Toepassingsmogelijkheden
MAGnify POWER kan volvelds worden toegepast in alle 

denkbare gewassen. Gedurende het groeiseizoen kunnen 

2-10 opeenvolgende toepassingen uitgevoerd worden 

voor een maximaal effect. MAGnify POWER is uitstekend 

te combineren met ziektebestrijdingsmiddelen in bijvoor-

beeld uien, aardappelen en bloembollen.

Dosering
2 l/ha MAGnify POWER in 200-400 liter spuitvloeistof 

(gebruik minimaal 100 liter water per ha!)

Belangrijke aandachtspunten
    Mengbaar met nagenoeg alle gewasbeschermings-

middelen, echter NIET met zure producten.

   Zeer gewasveilig toe te passen. 

   Goed schudden voor gebruik!
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 Geregistreerd als Europese (EG) Meststof
 Veilig voor gebruiker en milieu
 Zeer gewasveilig
 Relatief lage kosten/ha
  Een ideaal middel voor toepassing  
in geïntegreerde teeltschema’s

Kwaliteit beweegt ons!

Magnesiumgebrek aardappelen 


