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6-5-12+2MgO+6Fe 1 - 2 mm 25% 20-40 20 kg

12-6-9+3MgO+0,5Fe 1 - 2 mm 25% 20-40 20 kg

19-0-19+2MgO+Mn 1 - 2 mm 52% 20-30 20 kg

17-9-17+2MgO+Fe 1 - 2 mm 25% 20-30 20 kg

Granusports SRF  |  SLOW RELEASE FERTIL IZER

21-7-14 2 - 3,5 mm 0% 20-30 2-3 m 1.000 kg

19-5-14+2MgO+0,5Fe Allround 2 - 3,5 mm 39% 20-35 2-3 m 20 kg

24-5-10+2MgO+0,5Fe High N 2 - 3,5 mm 45% 20-35 2-3 m 20 kg

15-0-22+3MgO+0,5Fe NK 2 - 3,5 mm 49% 20-35 2-3 m 20 kg

GreenStar CRF  |  CONTROLLED RELEASE FERTIL IZER

11-5-5+3MgO+5CaO+8Fe Coldstart 0,5 - 1 mm 27% 15-30 20 kg

13-5-11+2MgO 0,5 - 1 mm 20% 15-30 20 kg

6-0-10+2MgO+4Fe 0,5 - 1 mm 50% 15-40 20 kg

16-0-22+2MgO+Fe 0,5 - 1 mm 50% 15-30 20 kg

7-0-29+MgO+Fe 0,5 - 1 mm 35% 15-30 20 kg

K-Mag  0-0-29+10MgO 0,5 - 1 mm n.v.t. 15-30 20 kg

Granuform SRF  |  SLOW RELEASE FERTIL IZER

27-15-12+1MgO+sporen+MV10  2-6* 20 kg

20-0-20+2MgO+sporen+MV10  2-6* 20 kg

B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn+10MgO  0,1-0,2 20 kg

Granusol WSF  |  WATER SOLUBLE FERTIL IZER

Micro High Magnesium

22-5-7+MgO+Fe tot 1,5 mm 54% 15-30  2-3 m 20 kg

23-5-12+2MgO+0,5Fe+0,1Mn 1 - 3 mm 77% 25-40 5-6 m 20 kg

24-5-9+2MgO 1 - 3 mm 48% 25-40 5-6 m 20 kg

21-5-20+2Mgo 1 - 3 mm 71% 25-40 4-5 m 20 kg

23-5-12+2MgO+0,5Fe+0,1Mn 1 - 3 mm 77% 25-40 2-3 m 20 kg

12-5-24+2MgO+0,2Mn 1 - 3 mm 50% 25-40 2-3 m 20 kg

Granucote CRF  |  CONTROLLED RELEASE FERTIL IZER

Mini

*) afhankelijk van blad- of wortelopname

Mivena productassortiment

2022

Kwaliteit

Mivena werkt uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen 
die vooraf worden gecontroleerd conform hoge kwaliteits-
eisen. Van elke productie-batch wordt een sample  
genomen dat 3 jaar wordt bewaard. Ook in de praktijk  
monitort Mivena continu de kwaliteit van de producten  
op diverse proeflocaties in binnen- en buitenland.

Innovatie

Samen met haar afnemers investeert Mivena met grote 
gedrevenheid in innovatie van zowel product als toepas-
sing. Door nauwe samenwerking met de afnemers wordt 
zo het meeste rendement uit de innovaties gehaald.

Advies

Bij een goed product hoort een goed advies. Mivena is als 
producent sterk betrokken in de advisering en begeleiding 
van haar afnemers. Gedurende het gehele seizoen  
houdt Mivena de vinger aan de pols om zo adviezen te 
kunnen aanpassen of finetunen. Juist deze samenwerking 
tussen producent, dealer en klant maakt Mivena uniek  
en succesvol.

Milieu

Klanten stellen steeds hogere eisen aan producten of 
diensten wanneer het gaat om het milieu. Zowel transport 
partners als leveranciers dienen aan de steeds hogere  
milieueisen van Mivena te voldoen. Producten van Mivena 
passen mede daardoor uitstekend in een duurzaam  
beleid of productieproces.

Resultaten Mivena producten:
• Minder milieubelasting door gecontroleerde afgifte 

voedingselementen.
• Minder kilogrammen meststoffen door betere  

effectiviteit/minder uitspoeling Mivena producten.
• Toevoeging van spoorelementen zorgen voor betere 

efficiëntie van overige voedingselementen.
• Harscoating van Mivena producten is 100% biologisch 

afbreekbaar.
• Langere duurwerking van de producten zorgt voor  

minder strooibeurten, wat weer leidt tot lagere milieu-
belasting en minder structuurbederf.

Doelstellingen Mivena

• Uniek product produceren waarbij  
uitspoeling beperkt wordt.

•	 Met	verkoop	in	meer	dan	35	landen	 
wereldwijd in elk land één gespeciali-
seerde importeur per marktsegment.

• Vlakke organisatie zorgt voor  
optimale communicatie.

• Beperken tot specialisatie in de  
3	markt	segmenten.

• Door middel van harscoating meer  
efficiëntie	in	N-gebruik.

• Minimaal gelijkwaardige productie/groei 
realiseren met minder bemestingsbeurten.

Mivena 
 zekerheid in resultaat
Mivena heeft zich bewezen als een waardige speler op de markt van gespecialiseerde, 
omhulde	meststoffen.	Met	de	CRF-,	SRF-	en	WSF-technologieën	streeft	Mivena	 
naar	maximale	kwaliteit	en	minimale	milieubelasting	op	basis	van	4	belangrijke	pijlers:	
kwaliteit, innovatie, advies en milieu. 
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Meer van ProGrasS
Bezoek ook de website en uitgebreide webshop  
van ProGrasS en schrijf u in voor onze nieuwsbrieven.  
Wij houden u graag op de hoogte van actualiteiten  
en innovatieve ontwikkelingen. 

Neem voor meer informatie contact 
op met de specialisten van ProGrasS:

Mark Timmerman
+31 6 51511469
mtimmerman@prograss.nl

Ron Bakker
+31 6 51667962
rbakker@prograss.nl

www.prograss.nl


