
Happy Plant+ 
Happy Plant is een verbeterde coating waarmee 
maïs kan worden behandeld. Deze coating is nu 
verkrijgbaar op al onze combinaties van rassen. 

Happy Plant + 

• stimuleert aanmaak van planthormonen; die een zeer groot effect 
hebben op o.a. de wortelontwikkeling

• stimuleert de aanmaak van kolf en pluim
• bevordert stevigheid van de plant
• stimuleert de aanmaak van afweerstoffen tegen ziektes 
• verbetert de opneembaarheid van nutriënten in de bodem 

Met als gevolg een gezondere, stevigere en kwalitatief betere maïs. 

DS VEM Zetmeel
STANDAARD 334 977 345
HAPPY PLANT + 347 975 384

Coatingtest Twente 2018

Coating test 2019
Nordrhein Westfalen

Happy Plant+ 
 
D.s. opbrengst  103 
Zetmeel   104 
VEM/ha   105 

Rassentest Zuid NL  
door Wageningen University & Research

(1-jarig)

  Standaard Happy 
    Plant+
Vers opbrengst 91 93 
D.s. %   108 110
D.s. opbrengst  99 103
VEM   99 99
Zetmeel   91 96
VEM/ha   98 103       
Jaar 2017. Locatie Weert

Happy Plant+ Meststoffen
 
• HP+ geeft direct beschikbare stikstof aan de eerste wortels van de 

plant in de vorm van ammoniumstikstof.
• HP+ bevat fosfaat, dat de plant direct optimaal kan gebruiken, fosfaat 

levert ook een belangrijke bijdrage aan het gehele inwendige proces 
in de plant. Fosfaatdosering onder de norm van derogatie. 

• HP+ bevat kali, kali bevordert de totale gezondheid van de plant, 
maakt daardoor ook de opname van alle andere belangrijke 
voedingsstoffen hoger. 

• Daarnaast bevat HP+ de belangrijke sporenelementen mangaan, zink, 
borium, koper en magnesium.

Voordelen 

• Beter en groter 
wortelstelsel

• Een betere ontwikkeling 
van de maïs

• Gezondere en sterkere 
maïs

• Hogere voederwaarden
• Hogere opbrengst
• Extra zekerheid
• Een voorsprong van 

begin af aan
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