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Pearl® is een gedeponeerd handelsmerk van Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.

Uit onafhankelijke proeven is gebleken dat er 
aanzienlijk meer beworteling is wanneer Sierrablen Plus 
met Pearl®-technologie als meststof wordt gebruikt bij 
het leggen van graszoden. Er was 2,5 keer meer beworte-
ling in vergelijking met een ander bestaand hoogwaardig 
product. 

Andere hoogwaardige meststofSierrablen Plus met Pearl-technologie
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Technology Other CRF

De belangrijkste voordelen van Root Activated™ continue fosforafgifte, zoals een grotere 
wortelmassa en een betere gebruiksefficiëntie van fosfor, zijn bewezen door gepubliceer-
de onafhankelijke onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk en de VS.

BESCHIKBAAR PRODUCTASSORTIMENT
PRODUCT SAMENSTELLING

RENOVATOR 11-11-5 + 4CaO+8MgO

SPRING AND SUMMER 17-5-5 + 4CaO+5MgO

AUTUMN 10-5-15 + 4CaO+5MgO

SOD STARTER (pure crystal green) 5-28-0+16MgO

Sierrablen Plus met Pearl-technologie



4.
Bevat circulaire 

voedingsstoffen N, 
P en Mg

2.
Root-Activated™  

continue afgifte van 
fosfor voor een betere 

beworteling

Sierrablen Plus is nu nog beter
De Pearl®-technologie voegt een unieke, gerecyclede fosfor met continue afgifte toe aan 
onze premium gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Deze technologie zorgt voor aan-
zienlijk meer beworteling en een efficiënter gebruik van voedingsstoffen vergeleken met 
traditionele fosforbronnen.
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Het Pearl-proces
Sierrablen Plus met Pearl-technologie bevat Ostara's Crystal 
Green®. Crystal Green is duurzaam geproduceerd en is de 
eerste meststof met continue afgifte van Root-Activated™ 
fosfor. Crystal Green wordt gewonnen uit fosforrijke water-
stromen afkomstig van onder andere de industrie, mijnbouw, 
voedselproductie, veeteelt en gemeentelijke diensten. Dit 
wordt gedaan door middel van een uniek proces dat de win-
ning van een zuivere struvietkorrel (15-28-0+16MgO) mogelijk 
maakt. Crystal Green's unieke werkingsmechanisme geeft 
alleen fosfor, stikstof en magnesium af in reactie met organi-
sche zuren geproduceerd door groeiende wortels. Terwijl de 
wortels organische zuren produceren, geven de korrels fosfor 
af en bemesten ze de plant naar behoefte, het hele seizoen 
door. Naarmate de behoefte van de plant toeneemt, neemt 
de behoefte aan fosfor toe en wordt Crystal Green afgegeven. 
Dit vermindert de impact op het milieu die wordt veroorzaak 
door overmatige uitspoeling van voedingsstoffen in aangren-
zend oppervlaktewater.

Meer informatie over Ostara 
Nutrient Recovery technologies

Gebruiksgebieden:  
Productie van graszoden ✓✓ 
Leggen van graszoden ✓✓ 
Stadionvelden   ✓✓ 
Sportvelden  ✓✓ 
Tees   ✓✓ 
Fairways  ✓

1.
Gecontroleerd  

vrijkomende stikstof 
met Poly-S-technologie 
voor een sterke groei- 

reactie en een  
werkingsduur van 

meer dan  
3 maanden

3.
Bevat Polyhaliet 
(met K, CaO en 

MgO)

5.
Eerder oogsten 

mogelijk bij gebruik 
voor de productie 

van graszoden

Voordelen van Sierrablen Plus met Pearl-technologie

www.ostara.com

Het gebruik van gerecyclede fosforbronnen zoals Crystal Green zorgt voor een gesloten fosforkringloop, minder 
fosforuitspoeling in het waterleven en het behoud van primaire en eindige natuurfosfaatbronnen om conventione-
le meststoffen te produceren.
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