Producten
DrFertigo staat voor kwaliteit & eenvoud
DrFertigo is een professioneel plantkundig bedrijf en staat voor innovatie in de biologische land- en tuinbouw. Wij willen dat de kweker een maximaal resultaat behaalt
met goede producten die eenvoudig te begrijpen en gebruiken zijn. Daarom hebben
we hoogwaardige bio-minerale voedingssupplementen en
100% organische producten (Humitine bodemverbeteraar
en BioDefender plantversterker/immuno-booster) voor een
actief bodemleven en een gezond eindproduct ontwikkeld.
Al onze producten worden regelmatig getest bij onafhankelijke voedsellaboratoria om een voortdurende hoogwaardige
kwaliteit te kunnen
blijven garanderen.

Waarom DrFertigo?
•

Hoogwaardige kwaliteit-ingrediënten uit de professionele landbouw

•

Wetenschappelijk onderzocht, en uitvoerig getest

•

Eenvoudig in gebruik

•

Kant-en-klaar-producten: alles-in-een

•

Meervoudige en hoogwaardige bio-minerale componentenvoeding

•

Economisch in gebruik

•

Voor elke groeifase één passend product

•

Voor zowel particuliere- als professionele tuinders

Voeding
Bio-minerale poedervoeding
Na jarenlang van onderzoek en ontwikkeling bundelt DrFertigo meerdere meststoffen op uitgebalanceerde wijze in
slechts drie voedingsproducten, die geschikt zijn voor zowel particulieren met een kleine (moes)tuin als voor professionele tuinders: Start-Grow, Grow-Bloom en Bloom-Finish. Elke groeifase van het gewas vereist namelijk een andere
evenwichtige samenstelling van voedingsstoffen. Onze producten hebben een hogere voedingswaarde, zijn makkelijker in gebruik, gemakkelijker te transporteren en op te slaan dan die van andere voedingslijnen, die uit soms uit wel
twaalf producten bestaan. Dit kan resulteren in een lagere voedingswaarde voor elk afzonderlijk product.
De hoogwaardige en meervoudige componentenvoedingen van DrFertigo zijn bovendien in poedervorm, waardoor
ze langer houdbaar zijn dan vloeibare meststoffen. Het gebruikersgemak is optimaal door de uitgekiende kant-enklaar-verpakking afgestemd op de juiste EC-waarde, zodat de gebruiker in elke afzonderlijke groeifase altijd precies de
goede hoeveelheid voeding geeft. Bovendien kan de klant meten wat het gewas opneemt om zo tot een maximale
productie te komen.

Wetenschappelijke achtergrond
Over de verhouding natrium, fosfor en kalium, de zogenaamde NPK-verhouding zijn al vele studies gepubliceerd. Hieruit blijkt wat de plant in elk stadium aan voedingsstoffen nodig heeft. DrFertigo heeft deze voedingsstoffen gebundeld
in drie zakken. Het huidige gebruik van de voedingslijnen zorgt voor een hoge EC-waarde (electrical conductivity), die
aangeeft hoeveel voeding er in een vloeistof aanwezig is. Is deze hoger dan 1.7-2.0 dan wordt de cyclus verstoord. DrFertigo voeding zorgt in de juiste fase voor een maximale EC-waarde van 1.7-2.0. Vervolgens wordt de EC-waarde door
het gebruik van voeding met de juiste NPK-verhouding in de laatste fase naar beneden gebracht. Daarvan profiteert
het gewas bij een nieuwe start. Nieuw gewas moet starten met een lage EC-waarde.
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Start-Grow

Van kiemen tot groeien

Start-Grow met een verhoogd N-rijk (stikstofgehalte) geeft het gewas in de groei- en bloeifase
een goede start omdat het de wortelvorming en het wortelgestel stimuleert. Uitgaande van de
gebonden vorm van de Start-Grow wortelstimulator zijn de N en K voor het beginstadium voor het
gewas in de verhouding 29-18-9 gebracht. De hoge N-waarde stimuleert optimale groei in deze
beginfase.

2

Grow-Bloom

Van groeien tot bloeien

Grow-Bloom met een hoog stikstof (N) en fosfor (P) gehalte is ontwikkeld om het gewas de juiste
voedingsstoffen te geven voor de groei- en (vroege) bloeifase. Bovendien is er hoogwaardig calcium en magnesium aan toegevoegd. Dit zorgt voor de aanzet van mooie, groene bloemgewassen.
Bij deze Grow-Bloom vegetatieve voeding van 12-15-16 is de P en K-waarde in balans gebracht.

3

Bloom-Finish

Van bloeien tot oogsten

Bloom-Finish bevat meervoudige hoogwaardige biologische spoorelementen voor een maximale
opbrengst, met een NPK van 7-24-24. Het verhoogde fosfor (P) en kalium (K) gehalte zorgt voor grote, harde en compacte gewassen. Bloom-Finish verbetert daarmee de celstructuur van de plant en
dat resulteert in een maximale smaak-, geur en kwaliteitsontwikkeling.
De uitgekiende en sterk geconcentreerde (gebalanceerde) samenstelling van de Start-Grow,
Grow-Bloom en Bloom-Finish, met voor elke fase een hoogwaardig calcium als belangrijkste eigenschap, leidt ertoe dat de voedingsstoffen op uitgebalanceerde wijze van het ene product naar
het andere overlopen. Dit voorkomt een (te) hoge EC-waarde, zodat de plant de voeding goed kan
blijven opnemen. De zoutopbouw is daarbij minimaal, zodat minder frequent gespoeld hoeft te
worden. Bovendien gaat als gevolg van de unieke samenstelling de magnesium geen chemisch
reactie aan, waarmee er geen vocht in de zak komt.

Plantverzorging

Dankzij jarenlang onderzoek, ontwikkeling en ervaring in de sector heeft DrFertigo naast de
poedervoeding ook diverse andere natuurlijke producten en bodemverbeteraars in het assortiment. De voor de plant benodigde macro- en microelementen in de hoogwaardige bio-minerale componentenvoeding van DrFertigo wordt zodoende ondersteund door onze organische plantcare producten. Door de poedervoeding en de bijproducten te combineren, is een
evenwichtige opname van de voedingsstoffen en een maximale productie het resultaat.

Bodemverbeteraar
Humitine
DrFertigo Humitine is primair een hoogwaardige bodemverbeteraar rijk aan humusaarde en spoorelementen gebon-

Waarom DrFertigo?

den aan het humuscomplex waar hoogwaardige calcium en magnesium zijn toegevoegd. Dit zorgt voor een optimale

groei van de plant, die dankzij de bodemverbeteraar tijdens de groei- en bloeifase in goede gezondheid blijft. Door

•

Hoogwaardige kwaliteit-ingrediënten

specifieke eigenschappen zoals een goede pH-bufferingscapaciteit, een hoge kation uitwisseling en een sterk vermo-

• Wetenschappelijk
onderzocht, en uitv
gen om de waterhuishouding te regelen, zorgt Humitine voor een goede weerstand
van de plant tegen stressfactoren
zoals droogte, zoutophoping of schadelijke pesticiden. Het hoge koolstofgehalte
stimuleert tevens
nuttig microbio• Eenvoudig
in gebruik
tisch-bodemleven. Humitine kan op elk bodemtype en bij elke plantsoort worden toegepast.

Gebruik Humitine voor:

•

Kant-en-klaar-producten: alles-in-een

•

Meervoudige en hoogwaardige bio-m

•

Economisch in gebruik

•

Voor elke groeifase één passend prod

•

Regenereer gebruikt substraat voor een nieuwe groei- en bloeicyclus;

•

Zorgt voor een verbeterde bodemstructuur;

•

Voor zowel particuliere- als professio

•

Verkruimeling en beluchting in de bodem;

•

www.drfertigo.com

•

Optimalisatie van de waterbeschikbaarheid voor de plant

•

Een verhoogd bufferend vermogen van de bodem;

•

Een reductie in de uitspoeling van voedingsstoffen;

•

Neutralisatie van de bodem pH-waarde terug naar 6.5;

•

Stimulering van de stofwisseling en ontwikkeling van de
wortel. Dit bevordert de verticale wortelontwikkeling;

•

Stimulering van groei, enzymen en celdeling in de plant;

•

Verbetering van de opname van voedingsstoffen door het
wortelsysteem;

•

Verbetering van opbrengst en kwaliteit

•

Eenvoudig in gebruik

Plantversterker
Bio-Defender
Veel moderne chemische pesticiden en plantverbeteraars zijn schadelijk voor onze gezondheid. Ook al zijn ze wettelijk geschikt
voor menselijke consumptie, dat betekent niet dat ze vrij zijn van risico op lange termijn. De producten van DrFertigo spelen
daarom in op de sterk groeiende trend in de ‘grow your own’ markt naar natuurlijke, organische en duurzame groeimethoden.

uit de professionele
landbouw
Voor de ontwikkeling van het 100% organische Bio-Defender werden uitgebreid de natuurlijke verdedigingsmechanismen

voerig getest
van planten tegen infecties en parasieten bestudeerd. Zo kond

n

DrFertigo een compleet nieuw plantcare/immuno-booster

middel ontwikkelen met uitsluitend natuurlijke, biologische ingrediënten zodat het geschikt is voor biologische teeltmethoden.
Bio-Defender werkt op verschillende niveaus: Preventief door verbetering van het verdedigingssysteem van de plant tegen
pathogenen en curatief door gebruik van natuurlijke insectwerende middelen wanneer er al sprake van een besmetting is.

minerale componentenvoeding

duct

De werking van Bio-Defender
De natuurlijke plantenextracten in Bio-Defender bestrijden uitsluitend de schadelijke insecten op een snelle en efficiënte
wijze. Aan het product zijn natuurlijke orthosilicische zuren toegevoegd voor de versterking van celwanden. Zo ontstaat een

nele tuinders

dun, volledig biologisch afbreekbaar laagje op het bladoppervlak waardoor insecten, schimmels en virussen geen kans
krijgen om tot de plantencellen door kunnen dringen en de plant infecteren. De organische humus- en fulvinezuren zorgen voor een goede ontwikkeling van de plant via het blad. Het geheel versterkt de natuurlijk
weerstand van de plant om zelf ziek-

Gebruik Bio-Defender voor:
•

Verbetert immuunsysteem en natuurlijk afweer van
planten tegen plagen en pathogenen;

•

Versterkt celwanden op cellulair niveau;

•

Puur biologische en natuurlijke ingrediënten;

•

Veilig voor gebruik op teeltgewassen;

•

Veilig te gebruiken tot zeer kort voor de oogsttijd;

•

Eenvoudig in gebruik

teverwekkers te kunnen bestrijden.
BioDefender is veilig toe te passen
tot één week voor de oogsttijd.

www.drfertigo.com

