
New bag design

 New brand name

          New product name

Nieuwe naam, nieuwe verpakking, dezelfde kwaliteit
Met trots presenteert ICL Specialty Fertilizers een nieuw compleet assortiment enkelvoudige wateroplosbare meststoffen. Aan 
de producten is ondanks de naamswijziging echter niets veranderd. Het zijn nog steeds dezelfde hoogwaardige producten die u 
van ICL Specialty Fertilizers kan verwachten. 
 
Onze enkelvoudige wateroplosbare meststoffen zijn speciaal geselecteerd en geproduceerd voor professionele telers. Alle 
enkelvoudige wateroplosbare meststoffen zijn geproduceerd met ingrediënten van zeer hoge kwaliteit. De meststoffen zijn zeer 
oplosbaar en kunnen worden gemengd met andere enkelvoudige producten of samengestelde wateroplosbare meststoffen, zoals 
Agrolution pHLow of Agrolution Special. 

www.icl-sf.nl

Hoogwaardige enkelvoudige 
wateroplosbare meststoffen



NOVA - PeaK®

0-52-34
ICL’s monokaliumfosfaat staat 
wereldwijd bekend om zijn 
hoge kwaliteit. ICL Specialty 
Fertilizers is de grootste  
producent van MKP ter wereld.

NOVA - PeKacid®

0-60-20
Deze gepatenteerde water- 
oplosbare PK-meststof van 
ICL Specialty Fertilizers is 
ideaal voor vollegronds- en 
substraatgewassen.  
Het product kan zowel bij hard 
water als in kalkrijke bodems 
worden gebruikt.

NOVA - SOP
0-0-50(+43SO3)
Kaliumsulfaat kan worden ge-
bruikt in elk fertigatiesysteem.

NOVA - MAP
12-61-0
Monoammoniumfosfaat is 
ideaal voor gebruik tijdens de 
eerste groeifase van alle ge-
wassen, direct voor en na het 
zaaien en (ver)planten.

NOVA - Potassium
5-0-49(+21SO3)
Deze unieke wateroplos-
bare meststof is ontwikkeld 
en gepatenteerd door ICL SF 
en vormt een aanvulling op 
de kaliumformuleringen die 
traditioneel worden gebruikt 
voor fertigatie. 

NOVA - N-K
13,5-0-46
Dit product met kaliumnitraat 
is een zeer efficiënte bron 
van stikstof en kalium die snel 
oplost in water.

NOVA - Mag-S
0-0-0+16MgO+32SO3
Deze meststof op basis van 
magnesiumsulfaat levert  
volledig oplosbare, zeer  
zuivere voedingsstoffen  
die snel oplossen in water.

NOVA - MagPhos
0-55-18+7MgO
Deze volledig oplosbare wit 
kristallijne vrij stromende  
fertigatiemeststof zonder stik-
stof bevat naast magnesium 
ook fosfor en kalium.

NOVA - Ferti-K®

0-0-61
Kaliumchloride is het ideale 
product voor chloridetolerante 
gewassen. Het is de meststof 
met het hoogste kaliumge-
halte.

NOVA - Quick-Mg
0-0-15+13MgO
Dit product is rijk aan kalium 
en magnesium en daarom 
ideaal voor gewassen met een 
hoge K- en Mg-behoefte, zoals 
suikerbiet, aardappel en veel 
groentegewassen.

NOVA - Calcium
15,5-0-0+26,5CaO
Calciumnitraat is de meest 
onmisbare meststof die in 
hydrocultuur gedurende de 
volledige gewascyclus wordt 
toegepast. Nova Calcium helpt 
het calciumgehalte in de plant 
optimaal te houden en voor-
komt of verhelpt eventuele 
tekorten.

Zuivere meststoffen zijn nodig om groenten en landbouwgewassen veilig te telen. Soms moeten vanwege specifieke groeiomstan-
digheden verschillende meststoffen met elkaar worden gecombineerd. Dankzij ons complete assortiment hebben wij altijd de 
oplossing voor u!

Product- 
nummer

Productlijn Productnaam Samenstelling 
(%)

pH 
(1%)

Maximale 
oplosbaarheid 
(g/l op 20 ºC)

EC 
(mS/cm)

2487 Nova Calcium Calciumnitraat 15,5-0-0+26,5CaO 6 N.v.t. N.v.t.

2850 Nova MagPhos Oplosbare PK- en Mg-meststof 0-55-18+7MgO 5 400 0,8

2851 NOVA - PeaK Monokaliumfosfaat 0-52-34 4,6 230 0,7

2852 Nova MAP Monoammoniumfosfaat 12-61-0 4,5 380 0,9

2853 Nova Ferti-K Kaliumchloride 0-0-61 7 330 2

2854 Nova Quick-Mg Wateroplosbaar kalium en magnesium 0-0-15+13MgO 6,7 680 0,9

2856 NOVA - PeKacid Oplosbare zure PK-meststof 0-60-20 2,2 670 1,3

2857 Nova Mag-S Magnesiumsulfaat 0-0-0+16MgO+32SO3 6,6 330 0,8

2858 Nova N-K Kaliumnitraat 13,5-0-46 8,8 340 N.v.t.

2859 Nova Potassium Oplosbare NK- en S-meststof 5-0-49+21SO3 2,6 185 1,49

2860 Nova SOP Kaliumsulfaat 0-0-50+46SO3 2,9 120 N.v.t.

Voordelen

1 Breed, complementair assortiment enkelvoudige meststoffen

2 Hooggeconcentreerde oplosbare meststoffen

3 Hoge zuiverheidsgraad en bevat extreem weinig onoplosbare deeltjes

4 Laag zoutgehalte

5 Consistente kwaliteit
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