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Analyse 

Gehaltes Eenheid  
Vocht (H2O) % Ca. 25 
Calcium (CaO) % 29 
Zwavel (SO3) % 35 
Fijnheid micron 100 % <200 micron 
Soortelijk gew Per m3 Ca. 800 kg 
Geleidbaarheid (EC) mS/cm 0,33 (oplossing 1gr/ltr) 
pH (water)  4 – 6 
P205 totaal % 0.3 
P205 (wateroplosbaar) % <0,1 
Silicium (Si) % <0,1 
Aluminium (Al) % <0,1 
Magnesium (Mg) % <0,1 
Natrium (Na) % <0,1 
Kalium (K) % <0,1 
Bromides mg/kg <1 
Fluorides % 0,4 
Chlorides mg/kg 36 
   
Zware metalen Eenheid  
Kwik (Hg) mg/kg <0,1 
Cadmium (Cd) mg/kg <0,1 
Arseen (As) mg/kg <1 
Nikkel (Ni) mg/kg 3 
Kobalt (Co) mg/kg 0 
Selenium (Se) mg/kg 0 
Chroom (Cr) mg/kg <1 
Tin (Sn) mg/kg 5 
Lood (Pb) mg/kg 12 
Koper (Cu) mg/kg 5 
Zink (Zn) mg/kg 2 

 

Voor de voordelen en adviezen van Agrigyps z.o.z. 
Voor vragen en bestellingen Breure VOF 0186-571336 of  Gebr. Verkooyen 0168-324918 

Ook voor alle soorten drijfmest, vaste mest en compost
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Voordelen gebruik AGRIGYPS 

Adviezen 

Op basis van onze ervaring in de laatste jaren kunnen wij de volgende adviezen geven: 

- Het maakt geen verschil of u AGRIGYPS toedient voor het frezen of voor het poten. 
- Uit het onderzoek is gebleken dat een 6 tons dosering per hectare de beste resultaten gaf. 
- PPO-agv adviseert dan ook een gift van 6 ton per hectare. 
- Er zijn geen negatieve gevolgen bekend op de opbrengsten na gebruik van AGRIGYPS. 
- Er zijn geen wettelijke limieten aan de hoeveelheden AGRIGYPS verbonden. 
- Ook teelttechnisch zijn er geen limieten. 
- AGRIGYPS valt onder de gebruiksnormen van de Meststoffen wetgeving. 
- Wel moet er rekening worden gehouden dat er uitspoeling kan plaatsvinden van  
  sulfaat naar het grondwater bij extreme giften. 
- AGRIGYPS komt vrij uit een beheerst productie proces en is constant van kwaliteit en samenstelling. 

 Tips! 

- Voor een optimale werking moet het gips na het ploegen van bovenaf worden ingewerkt in de bovenste teeltlaag,  
  daar waar later de wortels van het gewas, dan wel de knolzetting plaatsheeft. Teneinde onnodige insporing te  
  voorkomen kan het gips ook over bevroren grond worden uitgereden. Het gips bij voorkeur inwerken met een 
  rotorkopeg. 

- Door 2 jaar achtereen deze procedure te volgen doet u aan kostenspreiding en ploegt u het 2
e
 jaar het gips uit  

  de bovenlaag naar de diepere grondlaag (ploegzool) om vervolgens weer gips toe te passen in de bovenlaag.  

  Op deze wijze heeft u de garantie dat het gips na 2 jaar in de volledige bouwvoor optimaal zijn werk kan doen. 

Wij zijn professionals voor alle werkzaamheden in akkerbouw en veehouderij 

- Aanzienlijk betere structuur van de grond    - Betere schilkwaliteit 

- Betere rooibaarheid - Minder kluitvorming 

- Minder versmering - Minder wormen 

- Minder tarra - Minder na-rot 

- Minder schurft bij aardappels - Verhoogt het calcium- en zwavelgehalte in de grond 

- Laat de ph licht dalen - Geeft betere benutting van overige meststoffen 

- Hecht zich graag aan klei - Is een EG meststof 

- Werkt weerstandverhogend tegen parasieten en ziekten - Lost van alle calciummeststoffen het beste op 

- bewezen financiële meeropbrengst bij toepassing in  

  o.a. de teelt van suikerbieten, aardappels en wintertarwe  

  (PPO rapport pag. 48, 59 en 60) 

- de hoogste waterdoorlaatbaarheid  

  (PPO rapport pag. 65 en 66) 

- de snelste grondbedekking  

  (PPO rapport pag. 47) 

- de hoogste weerstand tegen verslemping  

  (PPO rapport pag. 71) 

- geeft goede zwavelbemesting (bron: Plant nutrition courier)   - AGRIGYPS (landbouwgips) is snel uit voorraad 
   leverbaar. 

- ook voor blijvend grasland  - Geeft gratis zwavelaanvoer  
   350 kg SO3 (350/2,5 = 40 kg. S per ton) 

http://www.zijderlaan.nl/images/Agrigyps/Linkjes/Publicaties/Effecten%20bodem_en_structuurverbeteraars_PPO_NMI_%202012%20def.pdf
http://www.zijderlaan.nl/images/Agrigyps/Linkjes/Publicaties/Effecten%20bodem_en_structuurverbeteraars_PPO_NMI_%202012%20def.pdf
http://www.zijderlaan.nl/images/Agrigyps/Linkjes/Publicaties/Effecten%20bodem_en_structuurverbeteraars_PPO_NMI_%202012%20def.pdf
http://www.zijderlaan.nl/images/Agrigyps/Linkjes/Publicaties/Effecten%20bodem_en_structuurverbeteraars_PPO_NMI_%202012%20def.pdf
http://www.zijderlaan.nl/handel/ervaringen-telers-media
http://www.zijderlaan.nl/images/Agrigyps/Linkjes/Publicaties/Nieuwsbericht%20Koeien%20Kansen%20Kees%20van%20Wijk%20juli%202013.pdf

