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De onderneming
AGROsolution
GmbH & Co.KG
Prinz-eugen-Str. 23
a-4020 Linz

de onderneming
in 2008 werd de firma AGROsolution opgericht om de door Peter Huemer ontwikkelde meststoffentechnologie agroSoL op de
markt te brengen.
De afgelopen negen jaar werden gekenmerkt door vele positieve ervaringen en veelbelovende ontmoetingen. We leerden talrijke
mensen uit binnen- en buitenland kennen en leveren nu onze producten in meer dan tien landen.
naast de opbouw van ons verkoopnetwerk nam en neemt productontwikkeling een grote plaats in binnen ons werk.
in 2013 dienden we een aanvrage tot octrooi in voor onze technologie, dat in 2016 werd toegekend.
Met dit octrooi heeft AGROsolution op het gebied van de productie van nutriëntenmeststoffen zowel op het gebied van landbouw als het gebied van speciale culturen een uniek verkoopargument.
in 2014 zetten we met de bouw van een productielijn in onze vestigingsplaats Linz in oostenrijk een tweede belangrijke stap op
weg naar een solide groei.
De koers voor de toekomst is bepaald en wij verheugen ons op de komende uitdagingen.
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prodUctieen AFVULinstALLAtie
Ontwerp en bouw van een eigen productie- en afvulinstallatie die niets te
wensen over laat.
Deze installatie behoort op dit moment tot de modernste installaties die er zijn en heeft de volgende kenmerken:
2 silo’s voor max. 160 ton grondstoffen.
2 procestanks met elke 2000 liter inhoud, waarmee een dagproductie van 18.000 liter mogelijk is.
Volledig geautomatiseerde installatie met minimale inzet van
personeel en daarmee lagere productiekosten.
afvullen van uiteenlopende verpakkingsgrootten, van 1 liter tot
1000 liter (iBC-container) mogelijk.
Via een volautomatische aansturing kunnen we uw gewenste formulering opslaan en op ieder moment volgens dezelfde
hoge normen produceren. een productielog waarborgt dat u
krijgt wat u besteld hebt.
alle door agrosolution ontwikkelde producten worden met
deze installatie geproduceerd.
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10 liter jerrycan

1000 liter IBC-container (voorbeeld)

Geoctrooieerde
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Hoe werkt onze
geoctrooieerde technologie
onze geoctrooieerde technologie is gebaseerd op de mogelijkheid vaste stoffen (microdeeltjes) en vloeistoffen zodanig met elkaar
te combineren dat ze elkaar niet in hun werking hinderen (isolatie van microdeeltjes).
De microdeeltjes dienen daarbij hoofdzakelijk als complexbouwers.
in de complexen worden de microdeeltjes dragers voor de individuele werkzame stoffen, die vervolgens in het blad hun eigen
werking ontplooien. Hierdoor komen de micronutriënten sneller terecht waar ze nodig zijn. Deze technologie wordt gebruikt voor
de productgroep 4Plants en voor agroSoL liquid.
Door deze nieuwe geoctrooieerde technologie kunnen
alle werkzame stoffen zelfstandig werken, daar waar de
plant ze nodig heeft.
Dwarsdoorsnede van een plantenblad
(uitvergroot)

Microdeeltjes

WERKING:
nadat het product als een fijne spuitnevel op het bladoppervlak
is terechtgekomen, dringt het via de huidmondjes van het blad
(wetenschappelijk aangetoond door de Universiteit van Kiel,
Duitsland) en de vloeibare werkzame stoffen ervan via de cuticula de plant binnen.
Door de opname van mineralen wordt de plant gestimuleerd
tot een verhoogde fotosynthese, d.w.z. er worden meer glucose en eiwitten geproduceerd. De vloeibare werkzame stoffen
stimuleren de totale ontwikkeling van de plant en maken deze
weerbaarder tegen stress en ziekten.
Bovendien zijn de formuleringen van de productgroep 4Plants
afgestemd op de micronutriëntenbehoefte van de belangrijkste
landbouwgewassen.
Daarnaast kan de plant ook beter voedingsstoffen uit de bodem
opnemen en omzetten.
Onze geoctrooieerde technologie verbetert de opname
van de belangrijkste mineralen en sporenelementen

= BETERE vOEDINGSSTOffENEffICIËNTIE!
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PLANTENHULPMIDDEL / individuele toelating conform § 9a DMg 1994 (oostenrijk)

Hoe werkt AgrosoL liquid?
Door de opname van agroSoL-deeltjes wordt de fotosynthese gestimuleerd. er worden door de plant meer voedingsstoffen
opgenomen en meer eiwitten en glucose geproduceerd.

Voordelen
bruikbaar voor alle gewassen
Hoge beschikbaarheid in plant
door zeer efficiënte opname van
microdeeltjes
stimuleert vorming fijne wortels
Meer weerstand van gewassen in
stresssituaties
Verhoogt opname van de
belangrijkste plantennutritiënten
betere opbrengst en kwaliteit
geoctrooieerde technologie
(gewaarborgde werkzaamheid)

WERKZAME STOffEN/NUT
Mineralenmengsel van natuurlijke carbonaten
- Stimulatie van Co2-opname
Auxine
- Meervoudig effect op groei- en ontwikkelingsprocessen
- Stimuleert lengtegroei
Cytokine
- Stimuleert de celdeling
- activeert de wortelgroei
Aminozuren
- Hechtende eigenschappen
- Verbetert stikstofbeschikbaarheid

zonder agroSoL liquid

met agroSoL liquid

zonder agroSoL liquid

met agroSoL liquid

OPGENOMEN IN DE LIJST vAN BEDRIJfSMIDDELEN vOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW

MENGBAARHEID:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. omdat echter niet
alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een
mengtest met kleine hoeveelheden van de te spuiten producten altijd zinvol.

Dichtheid: 1,40 pH-waarde: 8,3
LEvERBARE vERPAKKINGEN:
10 liter jerrycan 1000 liter iBC-container
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Landbouwgewassen
WINTERGRANEN
1ste behandeling (herfst)
vanaf BBCH 13 - 23 of vanaf
3-bladstadium tot einde van vegetatiecyclus*
2 l/ha

2de behandeling (voorjaar)
vanaf begin van vegetatiecyclus
2 l/ha

* Let erop dat er na het aanbrengen nog ca. 10 dagen vegetatie moeten zijn.
Wanneer in de herfst geen aanbrenging mag plaatsvinden, bevelen we aan:
1ste behandeling (voorjaar)
vanaf begin van vegetatiecyclus tot BBCH 30/31
2 l/ha
ZOMERGRANEN
1ste behandeling
vanaf BBCH 13
tot einde uitloopfase
2 l/ha
Koolzaad
1ste behandeling (herfst)
vanaf BBCH 13
tot einde van vegetatiecyclus*
2 l/ha

2de behandeling
ca. 14 dagen na eerste behandeling
2 l/ha
2de behandeling
ca. 14 dagen
na eerste behandeling
2 l/ha

2de behandeling (voorjaar)
vanaf begin
van vegetatiecyclus
2 l/ha

3de behandeling
ca. 14 dagen na
laatste behandeling
2 l/ha

* Let erop dat er na het aanbrengen nog ca. 10 dagen vegetatie moeten zijn.
Wanneer in de herfst geen aanbrenging mag plaatsvinden, bevelen we aan:
1ste behandeling (voorjaar)
begin van vegetatiecyclus tot BBCH 32
3 l/ha

2de behandeling
ca. 14 dagen na eerste behandeling
3 l/ha

BELANGRIJK!
Bij alle aanbrengingen is gebruik van
een bevochtigingsmiddel noodzakelijk!
(voor zover niet aanwezig in een mengpartner)

Speciale gewassen
SPECIALE CULTUREN
Erwten, sperziebonen, kikkererwten, mosterd, linzen, lupine,
komkommer, paprika, tomaten, wortel, knolselderij,
CATEGORIE 1 courgette,
koolrabi, peterseliewortel, pastinaak, radijsjes, uien, prei, spinazie,
schorseneren, mierikswortel*
CATEGORIE 2 Sla: alle soorten
BELANGRIJK! De speciale culturen en bijbehorende plantenrassen bestaan uit twee categorieën. Deze hebben verschillende aanbrengtijdstippen nodig voor een optimaal resultaat.
BBCH 13
1ste
of begin van vegetatiecyclus behandeling
3 l/ha
CATEGORIE 1
3 l/ha
CATEGORIE 2

Druiven
1ste behandeling
laatste
voorbloei
2,5 l/ha

2de behandeling
einde van
de bloei
2,5 l/ha

Industrie- en zetmeelaardappelen
1ste behandeling
2de behandeling
BBCH 40
ca. 14 dagen na
bladerdek gesloten
eerste behandeling
2 l/ha
2 l/ha

3de behandeling
ca. 14 dagen na
laatste behandeling
2 l/ha

4de behandeling
ca. 14 dagen na
laatste behandeling
2 l/ha

IN HET ALGEMEEN GELDT dat vroege aanbrenging (vanaf 10 - 15 cm groeihoogte)
knolvorming stimuleert.
Zonnebloem
1ste behandeling
BBCH 13 - 21 of
ca. 5 - 16 cm groeihoogte
2 l/ha

* ca. 14 dagen na laatste behandeling
2de behandeling
3de behandeling*
wanneer de
ca. 14 dagen na
vegetatie het toelaat
eerste behandeling
2 l/ha
2 l/ha

Sojabonen
1ste behandeling
BBCH 13 - 29 of
ca. 5 - 20 cm groeihoogte
2 l/ha

* ca. 14 dagen na laatste behandeling
2de behandeling
3de behandeling*
wanneer de
ca. 14 dagen na
vegetatie het toelaat
eerste behandeling
2 l/ha
2 l/ha

Grasland/klaver/voedergewassenteelt
1ste behandeling
2de behandeling 3de behandeling
vanaf begin van vegetatiecyclus
*
*
bij 3 cm nieuwe aangroei
2 l/ha
2 l/ha
2 l/ha

4de behandeling

* na iedere snede vanaf 3 cm nieuwe aangroei; 2 dagen wachttijd na mestgift

*
2 l/ha

4de behandeling
ca. 14 dagen na
laatste behandeling
2,5 l/ha

BELANGRIJK! Totaal te gebruiken hoeveelheid van min. 10 l mag niet worden onderschreden.
Appelen/peren
1ste behandeling
BBCH 19 - 25

Overige vruchtsoorten
1ste behandeling
BBCH 19 - 25
2,5 l/ha
Hop
1ste behandeling
ca. 60 cm
groeihoogte
2,5 l/ha

2de behandeling
ca. 14 dagen na eerste
behandeling
2,5 l/ha

3de - 6de behandeling
steeds met tussenperioden
van ca. 14 dagen
2,5 l/ha

2de behandeling
ca. 14 dagen
na eerste behandeling
2,5 l/ha

3de + 4de behandeling
steeds met tussenperioden
van ca. 14 dagen
2,5 l/ha

2de behandeling
ca. 14 dagen na
eerste behandeling
2,5 l/ha

3de behandeling
ca. 14 dagen na
laatste behandeling
2,5 l/ha

4de behandeling
ca. 14 dagen na
laatste behandeling
2,5 l/ha

AARDBEIEN
Voorjaar

Poot- en consumptieaardappelen
1ste behandeling
2de behandeling
3de behandeling
4de behandeling
ca. 14 dagen na
ca. 14 dagen na
ca. 14 dagen na
BBCH 20 of
ca. 10 - 15 cm groeihoogte eerste behandeling laatste behandeling laatste behandeling
2 l/ha
2 l/ha
2 l/ha
2 l/ha

3de behandeling
ca. 14 dagen na
laatste behandeling
2,5 l/ha

1ste behandeling
BBCH 13 - 15, ca. 10 - 15 cm groeihoogte
2,5 l/ha

2de behandeling
ca. 14 dagen na eerste behandeling
2,5 l/ha

late
zomer

Bieten (alle soorten)
1ste behandeling
2de behandeling
3de behandeling
4de behandeling
ca. 14 dagen na
ca. 14 dagen na
vanaf of met 2de onkruid- ca. 14 dagen na
eerste behandeling laatste behandeling laatste behandeling
bestrijding na uitloop
2 l/ha
2 l/ha
2 l/ha
2 l/ha

3de
behandeling
3 l/ha
x

1ste behandeling
verdere behandelingen
na het vrijleggen van de wortels Er worden minstens 5 verdere behandelingen (iedere 14 dagen)
met steeds 2,5 l/ha het gehele seizoen door aanbevolen
2,5 l/ha

2,5 l/ha

Bij 2 x uitvoeren van een gewasbeschermingsmaatregel raden wij aan de gift van
AGROSOL liquid op te splitsen.

2de behandeling
(ca. 14 dagen na 1ste beh.)
3 l/ha
3 l/ha

MIERIKSWORTEL - CATEGORIE 1

Mais
1ste behandeling
vanaf BBCH 13 (na-opkomst van het gewas)
3 - 4 l/ha

AGROSOL liquid

Aanbrenging
en dosering

1ste behandeling
BBCH 13 - 15, ca. 10 - 15 cm groeihoogte
2,5 l/ha

2de behandeling
ca. 14 dagen na eerste behandeling
2,5 l/ha

Asperges
1ste behandeling
voorbloei

2de behandeling
einde van de bloei

2,5 l/ha

2,5 l/ha

3de behandeling
ca. 14 dagen na
laatste behandeling
2,5 l/ha

4de behandeling
ca. 14 dagen na
laatste behandeling
2,5 l/ha

BELANGRIJK! Totaal te gebruiken hoeveelheid van min. 10 l mag niet worden onderschreden.
Pompoen
1ste behandeling
2 - 3-bladstadium
ca. 5 - 16 cm groeihoogte
2,5 l/ha

* ca. 14 dagen na laatste behandeling
2de behandeling
3de behandeling*
wanneer de
ca. 14 dagen
vegetatie het toelaat
na eerste behandeling
2,5 l/ha
2,5 l/ha

bomen/kerstbomen
1ste behandeling
vanaf begin
van vegetatiecyclus
3 l/ha

2de behandeling
ca. 14 dagen
na eerste behandeling
3 l/ha

3de behandeling
ca. 14 dagen
na laatste behandeling
3 l/ha

Bij alle groenten- en fruitsoorten moet erop worden gelet dat geen behandelingen mogen worden uitgevoerd zodra de vruchten gevormd zijn.
Door het gebruik van AGROSOL liquid kan een witte sluier ontstaan.
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Hoe werkt AQUAsatis?
AQUAsatis is een product voor waterbeheer,
waarvan het vocht permanent aan wortels en andere
organische stoffen bindt.
AQUAsatis onttrekt waterdeeltjes aan het vocht in de lucht
die in de bodem aanwezig is en zet deze om in voor de plant
bruikbare, waterdruppels.
AQUAsatis ontvouwt zijn volle werking wanneer er
niet langer water in vloeibare vorm (via regen of irrigatie) in
de bodem beschikbaar is.
AQUAsatis verbetert bij gebruik op het volledige opper
vlak de bodemstructuur en maakt zo een betere horizon
tale waterverdeling mogelijk.
AQUAsatis verlaagt bovendien in aanzienlijke mate de
oppervlakteverdamping.
Water is langer beschikbaar!
AQUAsatis kan de irrigatie-intervallen met max. 50%
verlengen. AQUAsatis werkt tot 3 maanden.

Voordelen
reducering van waterverbruik
met max. 50%
snellere en robuustere
ontwikkeling van de plant
Verbeterde nutriëntenopname
snellere kieming
grotere bestendigheid tegen
droogte, ongedierte en stress
Lagere energie- en loonkosten
bevordering (micro-)bodemleven

WERKZAME STOffEN/INGREDIËNTEN:
glycitolen, ligninesulfonaten, neutrale kaliumzouten,
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
NUT/EffECT:
Hygroscopische componenten die waterdeeltjes uit het
vocht in de lucht omzetten in voor de plant bruikbare waterdruppels.
Voor betere bodemdoordringing en betere horizontale
verdeling van aQUasatis in de bodem.
glycitolen bevorderen daarnaast de ontwikkeling van
micro-organismen.
Dichtheid: 1,30

pH-waarde: 5,5 - 6,5

AANBRENGING:
aQUasatis is een geconcentreerde samenstelling, die geschikt
is voor gebruik op grote oppervlakken. Verdun vóór gebruik
met water. Minimale verdunningsverhouding 1:15 (aQUasatis
op water) om gelijkmatige verdeling op grote oppervlakken te
waarborgen. in moeilijke zones is gebruik tot maximaal het vijfvoudige van de basisdosering mogelijk (bijv. hydrofobe bodem,
sterk leemhoudend, zeer hoge of lage pH-waarde). aQUasatis
kan in de voorraadtank worden bijgemengd of met injectie- en
fertigatiesystemen worden aangebracht.
vOOR DE BESTE RESULTATEN:
AQUAsatis werkt in de wortelzone! na aanbrenging van
aQUasatis is het belangrijk na te irrigeren om aQUasatis tot in
de wortelzone te brengen. De te gebruiken hoeveelheid water
is afhankelijk van de worteldiepte. irrigeer bij nieuwe inzaai uitsluitend de inzaaizone. Daarna kan de te gebruiken hoeveelheid
water en de frequentie van de irrigatie worden gereduceerd.
in droge zones is meteen een aanzienlijke verbetering van de
situatie waar te nemen. Wanneer de irrigatiebehoefte tijdens
de eerste twee weken niet afneemt, moet de aanbrenging worden herhaald. aQUasatis verbetert de opname van nutriënten
en daarmee de werking van meststoffen.
LEvERBARE vERPAKKINGEN:
10 liter jerrycan, 200 liter vat, 1000 liter iBC-container
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AQUAsatis

Aanbrenging
en dosering
Landbouw Speciale culturen (druiven/fruit/groenten)
Aanbrengtechniek
Nieuwe aanplant

Dompelen
Begieten

Hoeveelheden

Liters per hectare

160 ml AQUAsatis/
10 l water
160 ml AQUAsatis/
10 l water

Details/opmerkingen
Dompel de kluit aarde of naakte wortel van de plant vóór het
planten in het AQUAsatis-watermengsel
of begiet de kluit of wortel.

Gewasverzorging

Rijenirrigatie,
precisie-Master

10 l/ha

Aanbrenging met precisie-Master, druppelbevloeiing
of sleepslang.

Bestaande bestanden

Veldbevloeiing

30 l/ha

Beregening van volledig oppervlak met sprinklerinstallaties,
sproeisystemen enz. tot volledige wortelzone nat is.

Aardappelen Aanbrenging in combinatie met de gebruikelijke vloeibare pootgoedbehandelingen
Bij het poten

Aanbrengtechniek
Aanbrenging via spuit
met 2 spuitdoppen per rij

Standaard
pootgoedbehandeling

Spuitdruk
2 - 3 bar

Hoeveelheden

Liters per hectare

Bij het poten van de aardappelen het behandelingsmengsel direct op de knollen aanbrengen.

10 l AQUAsatis/
100 - 150 l water
en pootgoedbehandelingsmiddelen

10 l/ha

Spleetdoppen,
precisie-Master

Druk is afhankelijk van de pootsnelheid,
bijv. 1,8 bar bij 3 km/u, 2,8 bar bij 6 km/u.
Type is afhankelijk van de pootsnelheid.

Hollekegeldoppen
Behandeling
ruggen

Details/opmerkingen

10 l AQUAsatis/150 - 200 l
water en behandelingsmiddel

10 l/ha

Zelfde aanbrenging als bij standaard
pootgoedbehandeling zonder rechtstreeks contact met knol.

Nieuwe aanplant van grasland
Aanbrengtechniek

Hoeveelheden

Liters per hectare

Veldbevloeiing

3 l AQUAsatis/
1000 m2

30 l/ha

Oppervlakkig of tot op zaaidiepte aanbrengen.

Vervolgbehandelingen maandelijks
Veldbevloeiing
(ca. 5 - 6 aanbrengingen/jaar)

1 l AQUAsatis/
1000 m2

10 l/ha

Bevloei met min. 2,5 mm /m2 (2,5 l/m2).

Eerste behandeling
direct na inzaai

Details/opmerkingen

Aanplant/tuinaanleg/boomkweek/struikenkweek
Nieuwe aanplant

Bestaande bestanden

Aanbrengtechniek

Hoeveelheden

Liters per hectare

Dompelen

160 ml AQUAsatis/
10 l water

Begieten

160 ml AQUAsatis/
10 l water

Behandel
individuele planten

160 ml AQUAsatis/
10 l water

Veldbevloeiing

3 l AQUAsatis/1000 m2

Details/opmerkingen
Dompel de kluit aarde of naakte wortel van
de plant vóór het planten in het
AQUAsatis-watermengsel of
begiet de kluit of wortel.

30 l/ha

Begiet tot volledige wortelzone nat is.

Gazons/graszoden/doorzaai
Aanbrengtechniek

Hoeveelheden

Eerste behandeling
Vervolgbehandelingen maandelijks
(ca. 5 - 6 aanbrengingen/jaar)

Liters per hectare

Details/opmerkingen

Veldbevloeiing

3 l AQUAsatis/1000 m

2

30 l/ha

Bevloei met min. 2,5 mm/m2 (2,5 l/m2).

Veldbevloeiing

1 l AQUAsatis/1000 m2

10 l/ha

Bevloei met min. 2,5 mm/m2 (2,5 l/m2).

Bosbouw naaldbomen, loofbomen, brandhout, kerstbomenkweek

Nieuwe aanplant

Aanbrengtechniek

Hoeveelheden

Dompelen

160 ml AQUAsatis/
10 l water

Begieten

Behandel
individuele planten

10 l/ha
160 ml AQUAsatis/
10 l water

Details/opmerkingen
Dompel de kluit aarde of naakte wortel van de plant vóór het
planten in het AQUAsatis-watermengsel
of begiet de kluit of wortel.

160 ml AQUAsatis/
10 l water

Gewasverzorging bij kerstboom
Rijenirrigatie
en brandhout
Gewasverzorging bij
bosbouwteelt

Liters per hectare

Aanbrenging met druppelbevloeiing
of sleepslang.
Begiet tot volledige wortelzone nat is.
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de 4plants-productgroep
na meer dan vier jaar ontwikkelingsduur is het ons gelukt op de in 2013 aangemelde meststoffentechnologie een octrooi te
verkrijgen!
Deze technologie wordt eveneens gebruikt voor de 4Plants-productgroep, wanneer dat vaktechnisch zinvol en technisch mogelijk is.
op basis van dit octrooi produceren wij verschillende micronutriëntenmeststoffen en samengestelde micronutriëntenmeststoffen.
Deze zijn afgestemd op de normale nutriëntonttrekkingen van de desbetreffende gewassen.
omdat er per regio verschillende nutriëntonttrekkingen van gewassen zijn, bieden wij naast de basisproducten onze klanten ook
individuele eigen mengsels en speciale mengsels aan. .
Voor regionale agrarische handelsbedrijven kunnen wij onze geoctrooieerde oplossing ook als “private label” aanbieden. Handelsbedrijven buiten oostenrijk kunnen daarmee een eigen productidentiteit verwerven en snel op de wisselende vereisten van
hun klanten reageren.
Wij kunnen deze producten ook voor de biologische landbouw aanbieden.
neem bij vragen contact op met uw regionale adviseur of rechtstreeks met ons.
Contactpersonen kunt u vinden op www.agrosolution.eu

geoctrooieerde nutriëntenmeststof

geoctrooieerde

nutriëntenmeststof

gewoonlijk worden de producten van de 4Plants-groep in
10 liter jerrycans of 1000 liter iBC-containers geleverd.
Bij private labels afwijkende verpakkingsgrootten op aanvraag.
10 liter jerrycan

10

1000 liter IBC-container (voorbeeld)
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HAKVrUcHtencombinatie bio
EG-MESTSTOf

De complete voeding met micronutriënten voor wortel- en knolgewassen BIO, Oliezaden BIO en speciale culturen BIO
EG-MESTSTOf
Samengestelde micronutriëntenmeststof met kalium (K),
borium (B), calcium (Ca), magnesium (Mgo), mangaan (Mn),
molybdeen (Mo), zwavel (S) en zink (Zn)

WERKZAME STOffEN:
gew.%
(w/w)

Vol.%
(w/v)

2,9%

40 g/l

K

totaal kalium als kaliumsulfaat

AANBRENGADvIES (afhankelijk van behoefte):

3,6%

50 g/l

B

totaal borium als boriumethanolamine

Bieten (alle soorten):
1ste beh.: vanaf of met 2de onkruidbestrijding na uitloop 2 l/ha
2de beh.: ca. 14 dagen na eerste behandeling 2 l/ha
3de beh.: ca. 14 dagen na laatste behandeling 2 l/ha
4de beh.: ca. 14 na laatste behandeling 2 l/ha
Poot- en consumptieaardappelen:
1ste beh.: BBCH 20 of ca. 10 - 15 cm groeihoogte 2 l/ha
2de beh.: ca. 14 dagen na eerste behandeling 2 l/ha
3de beh.: ca. 14 dagen na laatste behandeling 2 l/ha
4de beh.: ca. 14 dagen na laatste behandeling 2 l/ha
Poot- en consumptieaardappelen:
1ste beh.: BBCH 40 bladerdek gesloten 2 l/ha
2de beh.: ca. 14 dagen na eerste behandeling 2 l/ha
3de beh.: ca. 14 dagen na laatste behandeling 2 l/ha
4de beh.: ca. 14 dagen na laatste behandeling 2 l/ha

7,1%

100 g/l

Ca

totaal calcium als calciumcarbonaat

7,1%

100 g/l

Mgo

totaal magnesium als magnesiumsulfaat

2,9%

40 g/l

Mn

totaal mangaan als mangaancarbonaat

0,2%

3 g/l

Mo

totaal molybdeen als natriummolybdaat

4,4%

62 g/l

S

totaal zwavel als magnesiumsulfaat/zinksulfaat

1,8%

25 g/l

Zn

totaal zink als zinksulfaat

er moet algemeen op worden gelet dat: vroege aanbrenging (vanaf BBCH 20)
knolvorming stimuleert, late aanbrenging (vanaf BBCH 40) knolgrootte bevordert.

Groenten:
1ste beh.: BBCH 13 vanaf begin vegetatiecyclus 3 l/ha
2de beh.: ca. 14 dagen na eerste behandeling 3 l/ha
3de beh.: ca. 14 dagen na laatste behandeling 3 l/ha
Sojabonen:
1ste beh.: BBCH 13-29 of ca. 5-20 cm groeihoogte 2 l/ha
2de beh.: ca. 14 dagen na eerste behandeling 2 l/ha
3de beh.*: Wanneer de vegetatie het toelaat 2 l/ha
* ca. 14 dagen na laatste behandeling

DICHTHEID: 1,40

pH-waarde: 8,0

MENGBAARHEID:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.
LEvERBARE vERPAKKINGEN:
10 liter jerrycan, 1000 liter iBC-container
OPGENOMEN IN DE LIJST vAN BEDRIJfSMIDDELEN vOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW

Pompoen:
1ste beh.: 2- tot 3-bladstadium, ca. 5-16 cm groeihoogte 2,5 l/ha
2de beh.: ca. 14 dagen na eerste behandeling 2,5 l/ha
3de beh.*: Wanneer de vegetatie het toelaat 2,5 l/ha
* ca. 14 dagen na laatste behandeling

Koolzaad:
Herfst: vanaf 3-bladstadium 1 maal 2 - 3 l/ha
Voorjaar: vanaf begin van vegetatiecyclus tot volle bloei 2 - 3
maal 2 l/ha
Mais:
in 3- tot 8-bladstadium, BBCH 13 - 32 1 maal 3 - 4 l/ha
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Mgo+s-combinatie bio
EG-MESTSTOf

De complete voeding met micronutriënten voor alle gewassen

EG-MESTSTOf
Samengestelde micronutriëntenmeststof met magnesium
(Mgo), zwavel (S) en calcium (Cao)
AANBRENGADvIES (afhankelijk van behoefte):
Koolzaad:
herfst:
2 - 3 l/ha vanaf 3 tot 6-bladstadium
voorjaar: 2 - 3 maal 2 l/ha
vanaf begin van vegetatiecyclus tot volle bloei
Granen:
herfst:
2 - 3 l/ha vanaf 3-bladstadium
voorjaar: 1 - 2 maal 2 - 3 l/ha
vanaf begin van vegetatiecyclus tot aarvorming

OPGENOMEN IN DE LIJST vAN BEDRIJfSMIDDELEN vOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW

12

WERKZAME STOffEN:
gew.%
(w/w)

Vol.%
(w/v)

8,3%

100 g/l

Cao

totaal calcium als calciumcarbonaat

5,8%

70 g/l

Mgo

totaal magnesium als magnesiumsulfaat

5,0%

60 g/l

S

DICHTHEID: 1,20

totaal zwavel als magnesiumsulfaat

pH-waarde: 8,0

MENGBAARHEID:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.
LEvERBARE vERPAKKINGEN:
10 liter jerrycan, 1000 liter iBC-container
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drUiVen- en FrUitcoMbinAtie bio
EG-MESTSTOf

Verbeter de kwaliteit van druiven en fruit
Stimuleert de ontwikkeling van gewassen
Voor groenere en gezondere bladeren en gezonder hout
EG-MESTSTOf
Samengestelde micronutriëntenmeststof met calcium (Cao),
ijzer (Fe), magnesium (Mg), mangaan (Mn), zwavel (S) en zink (Zn)
TE GEBRUIKEN HOEvEELHEID:
Druiven:
1ste behandeling: laatste voorbloei 2,5 l/ha
2de behandeling: einde van de bloei 2,5 l/ha
3de behandeling: ca. 14 dagen na laatste behandeling 2,5 l/ha
4de behandeling: ca. 14 dagen na laatste behandeling 2,5 l/ha
Tafeldruiven:
meerdere aanbrengingen vanaf bloei tot vóór de oogst van 4 - 6 l/ha
Appelen/peren:
1ste behandeling: BBCH 19-25 2,5 l/ha
2de behandeling: ca. 14 dagen na eerste behandeling 2,5 l/ha
3de - 6de beh.*: steeds met tussenperioden van ca. 14 dagen
2,5 l/ha
* Overige vruchtsoorten:
1ste + 2de beh.: als appelen/peren
3de + 4de beh.: steeds met tussenperioden van ca. 14 dagen
2,5 l/ha
Aardbeien:
voorjaar:
1ste behandeling: BBCH 13-15 ca. 10-15 cm
groeihoogte 2,5 l/ha
2de behandeling: ca. 14 dagen na eerste behandeling 2,5 l/ha
late zomer: 1ste behandeling: BBCH 13-15 ca. 10-15 cm groeihoogte 2,5 l/ha
2de behandeling: ca. 14 dagen na eerste behandeling 2,5 l/ha

WERKZAME STOffEN:
gew.%
(w/w)

Vol.%
(w/v)

6,6%

100 g/l

Cao

3,3%

50 g/l

Fe

9,3%

140 g/l

Mgo

totaal magnesium als
magnesiumsulfaat/magnesiumcarbonaat

2,3%

35 g/l

Mn

totaal mangaan als mangaancarbonaat

4,0%

60 g/l

S

totaal zwavel als
magnesiumsulfaat/zinksulfaat

2,0%

30 g/l

Zn

totaal zink als zinksulfaat

DICHTHEID: 1,50

totaal calcium als calciumcarbonaat
totaal ijzer als ijzercarbonaat

pH-waarde: 8,0

MENGBAARHEID:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.
LEvERBARE vERPAKKINGEN:
10 liter jerrycan, 1000 liter iBC-container

OPGENOMEN IN DE LIJST vAN BEDRIJfSMIDDELEN vOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW
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grAnencoMbinAtie
EG-MESTSTOf

De complete voeding met micronutriënten voor granen
EG-MESTSTOf
Samengestelde micronutriëntenmeststof met stikstof (n),
magnesium (Mgo), calcium (Cao), zwavel (S), mangaan (Mn),
zink (Zn) en koper (Cu)

WERKZAME STOffEN:
gew.%
(w/w)

AANBRENGADvIES (afhankelijk van behoefte):
herfst: 2 - 3 l/ha vanaf 3-bladstadium
voorjaar: 1 - 2 maal 2 - 3 l/ha vanaf begin van vegetatiecyclus
tot aarvorming
MENGBAARHEID:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.
LEvERBARE vERPAKKINGEN:
10 liter jerrycan, 1000 liter iBC-container

Vol.%
(w/v)

4,0%

60 g/l

n

6,0%

90 g/l

Cao

totaal calcium als calciumcarbonaat

14,7%

220 g/l

Mgo

totaal magnesium
als Magnesiumcarbonaat/-sulfaat

2,6%

40 g/l

S

totaal zwavel als magnesiumsulfaat

2,0%

30 g/l

Mn

totaal mangaan als mangaanchelaat

1,3%

20 g/l

Zn

totaal zink als zinkchelaat

1,0%

15 g/l

Cu

totaal koper als koperchelaat

DICHTHEID: 1,50

totaal stikstof als ureum

pH-waarde: 8,0

ONTTREKKING vAN SPORENELEMENTEN DOOR DE vOLLEDIGE PLANT IN g/ha:

14

GEWAS

BORIUM

MANGAAN

ZINK

KOPER

MOLYBDEEN

Granen, 80 dt/ha

40 - 50

500 - 800

300 - 400

50 - 60

1-2
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KooLZAAdcoMbinAtie
EG-MESTSTOf

De complete voeding met micronutriënten voor koolzaad
EG-MESTSTOf
Samengestelde micronutriëntenmeststof met stikstof (n),
borium (B), mangaan (Mn), molybdeen (Mo), calcium (Cao) en
magnesium (Mgo)

WERKZAME STOffEN:
gew.%
(w/w)

AANBRENGADvIES (afhankelijk van behoefte):
herfst: 2 - 3 l/ha van 3 - 6-bladstadium
voorjaar: 2 - 3 maal 2 l/ha vanaf begin van vegetatiecyclus
tot volle bloei
MENGBAARHEID:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.

Vol.%
(w/v)

4,3%

64 g/l

n

totaal stikstof als ureum

3,3%

50 g/l

B

totaal borium als boriumethanolamine

4,7%

70 g/l

Mn

totaal mangaan als mangaancarbonaat

0,3%

4 g/l

Mo

totaal molybdeen als natriummolybdaat

6,7%

100 g/l

Cao

totaal calcium als calciumcarbonaat

8,7%

130 g/l

Mgo

totaal magnesium als magnesiumcarbonaat

DICHTHEID: 1,50

pH-waarde: 8,0

LEvERBARE vERPAKKINGEN:
10 liter jerrycan, 1000 liter iBC-container
ONTTREKKING vAN SPORENELEMENTEN DOOR DE vOLLEDIGE PLANT IN g/ha:
GEWAS

BORIUM

MANGAAN

ZINK

KOPER

MOLYBDEEN

Koolzaad, 35 dt/ha

250 - 500

1300 - 2500

400 - 700

30 - 60

4-5
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Maiscombinatie
EG-meststof

Voedt mais met de belangrijkste nutriënten
en verbetert in de vroege stadia de opname van P en Zn
EG-meststof
Samengestelde micronutriëntenmeststof met stikstof (N),
fosfor (P2O5), borium (B), zink (Zn)

Werkzame stoffen:

Advies voor aanbrenging:
3 - 4 l/ha in 3 - 8-bladstadium, te gebruiken hoeveelheid water
200 - 400 l/ha
Mengbaarheid:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.

Gew.%
(w/w)

Vol.%
(w/v)

6,3 %

100 g/l

N

Totaal stikstof
als APP ammoniumpolyfosfaat

21,3 %

340 g/l

P 2O 5

Totaal fosfor
als APP ammoniumpolyfosfaat

2,2 %

35 g/l

B

Totaal borium als boriumethanolamine

0,6 %

10 g/l

Zn

Totaal zink als zinkchelaat

Dichtheid: 1,60

pH-waarde: 6,0 - 6,5

Leverbare verpakkingen:
10 liter jerrycan, 1000 liter IBC-container
Onttrekking van sporenelementen door de volledige plant in g/ha:
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GEWAS

BORIUM

MANGAAN

ZINK

KOPER

MOLYBDEEN

Mais, 140 dt DS/ha

130 - 250

2400 - 3600

310 - 380

100 - 200

3-4

4Plants

Aardappelencombinatie
EG-meststof

Fosfaatrijke bladmeststoffen met borium
Stimuleert gericht knolvorming en knolgroei
EG-meststof
Samengestelde micronutriëntenmeststof met stikstof (N),
fosfor (P2O5), borium (B), zink (Zn), koper (Cu) en mangaan (Mn)
Advies voor aanbrenging:
tot 10 l/ha, BBCH 19 - 65, te gebruiken hoeveelheid water:
200 - 400 l/ha
Verdeling afhankelijk van ras/toepassingsrichting: vroeg gebruik stimuleert de knolvorming en later gebruik de knolgroei
Mengbaarheid:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Omdat echter niet
alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een
mengtest met kleine hoeveelheden van de te spuiten producten
altijd zinvol.

Werkzame stoffen:
Gew.%
(w/w)

Vol.%
(w/v)

10,0%

130 g/l

N

Totaal stikstof
als APP ammoniumpolyfosfaat

33,8%

440 g/l

P 2O 5

Totaal fosfor
als APP ammoniumpolyfosfaat

2,7%

35 g/l

B

Totaal borium als boriumethanolamine

0,3%

4 g/l

Zn

Totaal zink als zinkchelaat

0,2%

2,5 g/l

Cu

Totaal koper als koperchelaat

0,2%

2,5 g/l

Mn

Totaal mangaan als mangaanchelaat

Dichtheid: 1,30

pH-waarde: 6,5 - 7,0

Leverbare verpakkingen:
10 liter jerrycan, 1000 liter IBC-container
Onttrekking van sporenelementen door de volledige plant in g/ha:
GEWAS

BORIUM

MANGAAN

ZINK

KOPER

MOLYBDEEN

Aardappelen, 400 dt/ha

60 - 160

50 - 60

80 - 160

60

3-4
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bietencoMbinAtie
EG-MESTSTOf

Voedt bieten met de belangrijkste nutriënten
EG-MESTSTOf
Samengestelde micronutriëntenmeststof met borium (B), koper
(Cu), ijzer (Fe), calcium (Cao), magnesium (Mgo), zwavel (S),
mangaan (Mn) en zink (Zn)

WERKZAME STOffEN:

AANBRENGADvIES (afhankelijk van behoefte):
3 - 4 maal 2,5 - 3 l/ha
MENGBAARHEID:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.
LEvERBARE vERPAKKINGEN:
10 liter jerrycan, 1000 liter iBC-container

gew.%
(w/w)

Vol.%
(w/v)

4,7%

70 g/l

B

totaal borium als boriumethanolamine

0,2%

2,5 g/l

Cu

totaal koper als koperchelaat

3,3%

50 g/l

Fe

totaal ijzer als ijzercarbonaat

6,7%

100 g/l

Cao

totaal calcium als calciumcarbonaat

3,3%

50 g/l

Mgo

totaal magnesium als magnesiumsulfaat

2,7%

40 g/l

S

4,0%

60 g/l

Mn

totaal mangaan als mangaancarbonaat

0,2%

3,3 g/l

Zn

totaal zink als zinkchelaat

DICHTHEID: 1,50

totaal zwavel als magnesiumsulfaat

pH-waarde: 7,5 - 8,0

ONTTREKKING vAN SPORENELEMENTEN DOOR DE vOLLEDIGE PLANT IN g/ha:
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GEWAS

BORIUM

MANGAAN

ZINK

KOPER

MOLYBDEEN

Suikerbieten, 600 dt/ha

450 - 550

600 - 700

250 - 350

80 - 90

4-5

TROOIE
E

RD

E

TE

geoctrooieerde nutriëntenmeststof

C

nr. 515
H

4Plants

G EOC

072

N O L O GI

E

n+s-coMbinAtie
EG-MESTSTOf

De micronutriëntenvoeding voor alle gewassen
EG-MESTSTOf
Samengestelde micronutriëntenmeststof met stikstof (n),
magnesium (Mgo), calcium (Cao) en zwavel (S)
AANBRENGADvIES (afhankelijk van behoefte):
herfst: 2 - 3 l/ha vanaf 3 - 6-bladstadium
voorjaar: 1 - 2 maal 2 - 3 l/ha vanaf begin van vegetatiecyclus
tot volle bloei
MENGBAARHEID:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.

WERKZAME STOffEN:
gew.%
(w/w)

Vol.%
(w/v)

9,1%

100 g/l

n

8,2%

90 g/l

Cao

totaal calcium als calciumcarbonaat

6,4%

70 g/l

Mgo

totaal magnesium als magnesiumsulfaat

5,5%

60 g/l

S

DICHTHEID: 1,10

totaal stikstof als ureum

totaal zwavel als magnesiumsulfaat

pH-waarde: 7,0

LEvERBARE vERPAKKINGEN:
10 liter jerrycan, 1000 liter iBC-container
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Fosforcombinatie
EG-meststof

Samengestelde nutriëntenmeststof voor de bodem
EG-meststof
Samengestelde micronutriëntenmeststof met stikstof (N),
fosfor (P2O5), borium (B), zink (Zn), koper (Cu) en mangaan (Mn)
TE GEBRUIKEN HOEVEELHEID:
Afhankelijk van behoefte aan micronutriënten

Werkzame stoffen:
Gew.%
(w/w)

Vol.%
(w/v)

9,6%

125 g/l

N

Totaal stikstof
als APP ammoniumpolyfosfaat

Aanbrenging:
deze speciaal voor de aanbrenging op aardappelen en mais
ontwikkelde voedingsmeststof wordt bij het poten van de aardappelen op de ruggen gespoten resp. bij de inzaai van mais
aangebracht.

32,3%

420 g/l

P 2O 5

Totaal fosfor
als APP ammoniumpolyfosfaat

1,9%

25 g/l

B

Totaal borium als boriumethanolamine

0,3%

3,5 g/l

Zn

Totaal zink als zinkchelaat

0,2%

2 g/l

Cu

Totaal koper als koperchelaat

Mengbaarheid:
kan worden gemengd met alle gangbare zaai- en pootgoedbehandelingsmiddelen of fungiciden, zoals o.a. Amistar.
Omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.

0,2%

2 g/l

Mn

Totaal mangaan als mangaanchelaat

Leverbare verpakkingen:
10 liter jerrycan, 1000 liter IBC-container
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Dichtheid: 1,30

pH-waarde: 6,5 - 7,0

4Plants

Graslandcombinatie
EG-meststof

Samengestelde meststof met meerdere micronutriënten
EG-meststof
Samengestelde meststof met meerdere micronutriënten met
stikstof (N), fosfor (P), selenium (Se) en zwavel (S)
TE GEBRUIKEN HOEVEELHEID:
Afhankelijk van behoefte aan micronutriënten 2 - 5 l/ha
Aanbrenging:
4Plants Graslandcombinatie kan met de veldspuit of samen
met de mestgift worden aangebracht.
Mengbaarheid:
kan worden gemengd met commercieel verkrijgbare bladmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Omdat echter niet alle in de praktijk optredende gevallen voorzienbaar zijn, is een mengtest met kleine hoeveelheden van de
te spuiten producten altijd zinvol.

Werkzame stoffen:
Gew.%
(w/w)

Vol.%
(w/v)
Totaal stikstof als AHL Ammoniumnitraat-Harnstof oplossing, APP Ammoniumpolyfosfaat, ATS Ammoniumthiosulfaat

24 %

324 g/l

N

10 %

133 g/l

P 2O 5

Totaal fosfor
als APP ammoniumpolyfosfaat

Se

Totaal selen als Natriumselenat

S

Totaal zwavel als Ammoniumthiosulfaat

0,0007 % 0,01 g/l
3%

41 g/l

Dichtheid: 1,35

pH-waarde: 5,5 - 6,0

Leverbare verpakkingen:
10 liter jerrycan, 1000 liter IBC-container
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Amino-top
EG-meststof

Wildafschrikmiddel voor niet-gedomesticeerde landzoogdieren
(o.a. wilde zwijnen, roodwild en damwild)

Werking:
de werking van Amino-Top houdt ongeveer 6 weken aan, afhankelijk van het weer. Het is mogelijk dat de werking van het
product 12 uur op zich laat wachten.
Aanbevolen aanbrenging:
2 l/ha Amino-Top + 2 l water, 48 uur laten gisten (reuk ontwikkeling), vervolgens met 100 l water aanbrengen.
Werkzame stoffen: Dierlijke aminozuren

22

Aanbrenging:
Amino Top wordt als strook op de bodem rondom het desbetreffende veld gespoten. De strook moet minstens 10 m breed
zijn. Aanvullend kunt u gedrenkte lappen aan houten palen op
de perceelgrenzen bevestigen.
Leverbare verpakkingen:
10 liter jerrycan, 1000 liter IBC-container
Dichtheid: 1,20

pH-waarde: 5,0 - 6,0

4Plants

Seed-Starter
Bodemhulpstof / individuele toelating conform § 9a DMG 1994 (Oostenrijk)

Werking:
deze door ons ontwikkelde speciale werkzame stof voor zaaigoedbehandeling zorgt voor een gelijkmatigere en snellere kieming van een gewas.
Seed-Starter brengt zonder bevloeiing vocht naar de kiempjes.
Seed-Starter is daarom met name bij droogtestress tijdens de
uitloopfase een zeer effectieve toevoeging.
De basis voor dit product is ons hoofdproduct Aquasatis, maar
de formulering is afgestemd op een snelle kieming en ontwikkeling van zaaigoed.
Dit wordt bereikt doordat gedurende de eerste zes tot acht
weken het zaaigoed en het zaaibed vochtig wordt gehouden.
Daardoor krijgt het zaaigoed optimale vocht en kan het na de
kieming ook meteen voedingsstoffen opnemen.
Landbouw

Nieuwe inzaai
(mais, granen,
bieten, koolzaad)

Aanbrenging:
op locaties met veel licht en bij aanhoudende droogte
voor snellere en gelijkmatigere kieming
verbeterde uitloop
aanbrenging onmiddellijk vóór of bij de inzaai
ook ideaal bij laat inzaaien en op moeilijke locaties
Werkzame stoffen:
glycitolen, ligninesulfonaten, neutrale kaliumzouten,
algenextracten
Leverbare verpakkingen:
10 liter jerrycan, 200 liter vat, 1000 liter IBC-container

Tijdstip

Aanbrengtechniek

Te gebruiken hoeveelheid

Zaaigoed tijdens het
zaaien behandelen

- rechtstreeks op de zaadkorrel
(precisie-Master)
- als band naast het zaad
(precisie-Master)

- 6 l/ha bij 50 - 100 l water
- 6 l/ha bij 50 - 100 l water

of
vóór de inzaai het volledige
oppervlak behandelen

- vóór inzaai volledig oppervlak met
veldspuit

- 10 l/ha bij 300 - 500 l water
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ZAADKORREL

4Plants Seed-Starter rechtstreeks
op de zaadkorrel spuiten.
Bij aanbrenging op volledig oppervlak
vóór de inzaai 10 l/ha.

4Plants
Seed-Starter:
1 x 6 l/ha

4Plants Borium/4Plants Mangaan:
naar behoefte

0,1 tot 0,3 liter/ha

4Plants Borium

verbeterde wortelontwikkeling
vergroot de wintervastheid
betere start bij begin van vegetatiecyclus
verbetert de werking van fungiciden
leidt tot opbrengst- en kwaliteitsstijgingen
betere nutriëntenopname

AGROSOL liquid

3 tot 5 liter/ha

4Plants Mangaan

BBCH 13
Ontwikkelingsfasen volgens BBCH (bron: BaSF ag)

BBCH 23

BBCH 51

AGROSOL liquid:
Wintergranen: 1 x 2 l/ha in de herfst vanaf BBCH 13, 1 x 2 l/ha in het voorjaar vanaf het begin van de vegetatiecyclus
Zomergranen: 1 x 2 l/ha vanaf BBCH 13 - 23 of 3-bladstadium met tussenperioden van 14 dagen

4Plants Granencombinatie:
2 - 3 l/ha in de herfst, 1 - 2 maal 2 - 3 l/ha in het voorjaar
Samengestelde micronutriëntenmeststof voor een complete voeding

De complete voeding met micronutriënten naar behoefte

4Plants granencombinatie

op locaties met veel licht en bij aanhoudende droogte
voor snellere en gelijkmatigere kieming
verbeterde uitloop
aanbrenging onmiddellijk vóór of bij de inzaai
ook ideaal bij laat inzaaien

4Plants Seed-Starter

grAnen
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stimuleert de wortelontwikkeling
verhoogt de opname van de belangrijkste nutriënten
verbetert de wintervastheid
verhoogt de fotosynthese
verbetert de werking van fungiciden
betere nutriëntenopname

AGROSOL liquid

ZAADKORREL

4Plants Seed-Starter rechtstreeks
op de zaadkorrel spuiten.
Bij aanbrenging op volledig oppervlak
vóór de inzaai 10 l/ha.

4Plants
Seed-Starter:
1 x 6 l/ha

3 tot 5 liter/ha

4Plants Mangaan

bevordert de assimilatiecapaciteit
gelijkmatige bloei en afrijping
waarborgt opbrengst en kwaliteit
voedt de plant met de
belangrijkste micronutriënten

4Plants Koolzaadcombinatie

BBCH 13

BBCH 32
Ontwikkelingsfasen volgens BBCH (bron: BaSF ag)

BBCH 18

BBCH 55

AGROSOL liquid:
1 x 2 l/ha in de herfst, BBCH 13
2 x 2 l/ha in het voorjaar vanaf begin van vegetatiecyclus met tussenperioden van 14 dagen

BBCH 61

4Plants Koolzaadcombinatie: 64 g/l N, 50 g/l B, 70 g/l Mn, 4 g/l Mo, 100 g/l Ca, 130 g/l MgO
2 - 3 l/ha in de herfst (3- tot 6-bladstadium) en
2 - 3 maal steeds 2 l/ha in het voorjaar vanaf het begin van de vegetatiecyclus tot volle bloei
Samengestelde micronutriëntenmeststof voor een complete voeding

4Plants Borium/4Plants Mangaan:
naar behoefte

vuistregel: een koolzaadbestand moet verdeeld over de herfst- en de voorjaarsbehandelingen voor iedere 1 dt
opbrengst 10 g borium krijgen!

4Plants Borium

op locaties met veel licht en bij aanhoudende
droogte
voor snellere en gelijkmatigere kieming
verbeterde uitloop
aanbrenging onmiddellijk vóór of bij de inzaai
ook ideaal bij laat inzaaien

4Plants Seed-Starter

In combinatie met de insecticide- of fungicidebehandeling

KooLZAAd

Gewasspecifieke
aanbevelingen
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ZAADKORREL

4Plants Seed-Starter rechtstreeks
op de zaadkorrel spuiten.
Bij aanbrenging op volledig oppervlak
vóór de inzaai 10 l/ha.

4Plants
Seed-Starter:
1 x 6 l/ha

4Plants fosforboriumcombinatie:
Als vloeibare meststof voor
fosfor- en boriumtoediening

3 tot 5 liter/ha

BBCH 15

Ontwikkelingsfasen volgens BBCH (bron: BaSF ag)

BBCH 17 - 32

AGROSOL liquid:
1 x 3 - 4 l/ha
Aanbrenging vanaf BBCH 13

BBCH 34

BBCH 53

4Plants Mangaan

verbeterde wortelontwikkeling
betere start bij begin van
vegetatiecyclus
verbetert de werking van fungiciden
leidt tot opbrengst- en
kwaliteitsstijgingen
betere nutriëntenopname

AGROSOL liquid

4Plants maiscombinatie:
3 - 4 l/ha in 3- tot 8-bladstadium
Samengestelde micronutriëntenmeststof voor een complete voeding

4Plants Borium/4Plants Mangaan:
naar behoefte

0,1 tot 0,3 liter/ha

4Plants Borium

voedt het gewas met de belangrijkste
basisnutritiënten
werkzame stof fosfaat onmiddellijk en als buffer
beschikbaar
geen verliezen bij akkergrenzen
geen extra werk
hoge voedingsstoffenefficiëntie

4Plants Fosforboriumcombinatie

De complete voeding met micronutriënten naar behoefte

4Plants Maiscombinatie

op locaties met veel licht en bij
aanhoudende droogte
voor snellere en gelijkmatigere kieming
verbeterde uitloop
aanbrenging onmiddellijk vóór of bij
de inzaai
ook ideaal bij laat inzaaien

4Plants Seed Starter

MAis
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verhoogt de fotosynthese
bevordert knolvorming en
knolgrootte
voorkomt stress
verbetert de werking van fungiciden
betere nutriëntenopname

AGROSOL liquid

KNOLLEN

aQUasatis en 4Plants Fosforboriumcombinatie
kunnen gecombineerd worden toegediend

4Plants fosforboriumcombinatie:
vloeibare meststof voor toediening
van P en B
Te gebruiken hoeveelheid
naar behoefte

AQUAsatis: 10 l/ha
rechtstreeks op de knol
of in de band

BBCH 19

Ontwikkelingsfasen volgens BBCH (bron: BaSF ag)

BBCH 40

BBCH 51

AGROSOL liquid: 4 x 2,5 l/ha
vanaf BBCH 19 (poot- en consumptieaardappelen),
vanaf BBCH 40 (industrieaardappelen)

4Plants Aardappelencombinatie:
130 g/l N, 440 g/l P2O5, 35 g/l B, 4 g/l Zn, 2,5 g/l Cu en 2,5 g/l Mn
10 l/ha 4 x 2,5 l/ha
Samengestelde micronutriëntenmeststof voor een complete voeding

BBCH 65

voor waarborging van de Mg- en S-voorziening
vooral op lichte bodems
aanvullend n en Ca

4Plants N+S-combinatie

voedt het gewas met belangrijke basisnutritiënten
werkzame stof fosfaat onmiddellijk en als buffer
beschikbaar
geen verliezen bij akkergrenzen
geen extra werk
hoge voedingsstoffenefficiëntie

4Plants Fosforboriumcombinatie

4Plants N+S-combinatie: 70 g/l MgO + 60 g/l S
naar behoefte2 - 3 l/ha vanaf 3- tot 6-bladstadium
Magnesium- en zwaveltoediening met N en Ca

voor knolvorming bij ca. 10 - 15 cm groeihoogte (verhoogd aantal knollen)
einde van de bloei tijdens de hoofdfase van de knolgroei
(verbeterde knolvulling, verbeterde knolgroei)

4Plants Aardappelencombinatie

gelijkmatige kieming
betere ontwikkeling van fijne wortels
betere ontwikkeling van micro-organismen
reduceert bevloeiingsbehoefte met max. 50%
kan worden aangebracht met pootgoedbehandelingsmiddelen

AQUAsatis

AArdAppeLen

Gewasspecifieke
aanbevelingen

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden!

geoctrooieerde nutriëntenmeststof

geoctrooieerde

nutriëntenmeststof

AGROsolution GmbH & CO. KG
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