Speciale meststoffen
Akkerbouw en vollegrondsgroenten

www.icl-sf.nl

ICL Specialty Fertilizers, focus op kwaliteit
ICL is trots op haar productportfolio en toegewijde technische ondersteuning met bemestingsadviezen in het veld.
ICL Specialty Fertilizers richt zich op teelten in het open veld en beschermde teelten, zoals hard- en zachtfruit,
groenten, akkerbouwgewassen zoals graan, ui en aardappelen maar ook in de sierteelt en openbaar groen.
We hebben een brede kijk op de agrarische sector maar we hebben één belangrijk speerpunt: kwaliteit.

ICL’s beeld van kwaliteit
draait om 3 hoofdzaken
zz Innovatie - ICL is de gekende leider op het gebied van
product innovatie en goede werking. Innovatie vindt
plaats bij de gecontroleerd vrijkomende meststoffen
(CRF), water oplosbare meststoffen (WSF) en vloeibare
meststoffen.
zz De beste grondstoffen - Wat je geeft is wat je krijgt! ICL
accepteert alleen de beste grondstoffen om consistente
en probleemloze producten te maken voor een
optimale plantengroei.
zz Betrouwbaarheid - ICL’s productiemethoden zijn
geaccrediteerd met diverse ISO certificaten.
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ICL’s visie op een duurzame
land- en tuinbouw door
gebruik van gecontroleerd
vrijkomende meststoffen

Efficiënt
3

Verbeteren van voedingsaanbod en
efficiëntie

Economisch
3
3

Verlagen van input meststoffen, arbeid
en energie
Realiseren van optimale opbrengsten
per seizoen

Ecologisch
3

4

Verminderen van het verlies aan
voedingsstoffen door minder uitspoeling,
vervluchtiging en wegspoeling

Respect voor de natuur
ICL Specialty Fertilizers heeft een van de meest geavanceerde R&D centra ter
wereld. Hier werken specialisten voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe
technologieën om plantenvoeding zo milieuvriendelijk mogelijk te maken, zonder
daarbij in te leveren op de efficiëntie van producten en oplossingen.
Kwaliteitscontrole
Sinds de opening van de eerste Europese productielocatie in Heerlen in 1975, staat
kwaliteitscontrole hoog in het vaandel bij ICL Specialty Fertilizers. Strenge milieu- en
veiligheidsnormen worden consequent nageleefd en ICL Specialty Fertilizers is als een van
de weinige meststoffabrikanten volledig ISO gecertificeerd.
Innovatie
Naast innovatieve producten en een zeer deskundig team van adviseurs, maakt ICL
Specialty Fertilizers ook gebruik van geavanceerde communicatie en adviesprogramma’s.
Het meststof adviesprogramma AngelaWeb2.0, een website in vele talen en diverse
mobiele applicaties geven toegang tot uitgebreide informatie op het gebied van producten
en oplossingen.
Superieure kwaliteit
De wereldwijde productportfolio’s van ICL Specialty Fertilizers staan bekend om hun
innovatie, prestaties en precisie. In samenwerking met dealers, adviseurs, proefstations en
eindgebruikers én geïnspireerd door de natuur, werkt ICL met passie aan de verbetering
van voeding en totaaloplossingen voor gezond groen gras, top kwaliteit sierplanten en
optimale opbrengsten in de groenten- en fruitteelt. ICL Specialty Fertilizers streeft ernaar
om u nu en in de toekomst van de meest technisch geavanceerde en milieuvriendelijke
meststoffen en voedingsprogramma’s, graszaad en gewasbeschermingsmiddelen te
voorzien.
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Gecontroleerd
vrijkomende meststoffen
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Meer met minder
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn meststofkorrels met daaromheen een laagje coating. Deze coating
werkt als een soort membraan. Zodra er vocht in de korrel opgenomen wordt, lossen de voedingsstoffen binnen de
coating op. Er ontstaat een soort pompwerking als gevolg van verschillen in osmotische druk (zie uitleg op pagina
4). De plant neemt de vrijgekomen voedingsstoffen op.
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen verminderen

Jonge planten worden aan het begin van de teelt niet

het verlies van voeding naar het milieu, maken bemesten

blootgesteld aan hoge zoutniveau’s. Toepassing van

veel eenvoudiger en geven positieve resultaten op de

gecontroleerd vrijkomende meststoffen geeft gezonde

opbrengst van uw gewas. Ieder moment laat de korrel

planten, uniforme groei en optimale opbrengsten. Een

een klein gedeelte van de voedingsstoffen door de coating

maximaal resultaat met minimale inspanning.

heen. Zo krijgt het gewas gedoseerd voeding.

Met gecontroleerd

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Andere meststoffen

vrijkomende meststoffen
ontstaat een perfecte
aansluiting tussen de
voedingsbehoefte van
een gewas en het aanbod
van voedingsstoffen.
Resultaat: optimale groei
en maximale efficiëntie
van voedingsstoffen.

Minder vaak strooien
Lagere kosten
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Minder gebruik van
meststoffen

Minder uitspoeling
Milieuvriendelijk

Maximale prestaties,
eenvoudig in gebruik
Voor een optimale opbrengst zijn uitstekende meststoffen noodzakelijk.
Daarom heeft ICL twee producten ontwikkeld, Agromaster en Agrocote Max.
Producten die uitstekende resultaten geven en eenvoudig in het gebruik zijn.

Dit product bestaat uit gecontroleerd vrijkomende

Dit product bestaat voor 100% uit gecontroleerd

meststoffen, gemengd met geselecteerde,

vrijkomende meststoffen, gemaakt van één

reguliere meststoffen.

component.

Voordelen van Agromaster en Agrocote Max
1

Hogere of gelijke opbrengsten, met minder gebruik van voedingsstoffen in
vergelijking met reguliere meststoffen.

2

Minder strooibeurten = minder kosten, gewasbeschadiging en structuurbederf

3

Beter voor het milieu door minder risico op uitspoeling

4

Verbeterde gewaskwaliteit door een gecontroleerd aanbod van voeding

5

Betere bescherming tegen ‘zoutstress’ gedurende de teelt
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Werking van E-Max
De gecontroleerd vrijkomende bestanddelen in Agromaster en Agrocote Max

Meststofkorrel

bestaan uit korrels, voorzien van E-Max technologie. E-Max is een polymeer coating
die de vrijgave van voeding regelt. De vrijgave van voeding wordt alleen beïnvloed
door temperatuur. Dit geeft een zeer voorspelbare en betrouwbare afgifte van

E-Max coating

voeding gedurende de teelt.
Onder invloed van de bodemtemperatuur regelt de E-Max coating de dagelijkse
vrijgave van voeding voor de plant. Bij hogere temperaturen gaat de vrijgave
sneller, bij lagere temperaturen gaat de vrijgave langzamer. Precies in lijn met de
voedingsbehoefte van de plant.

Werkingsprincipe

Vocht treedt door de

De meststoffen lossen

coating naar binnen

op in de korrel

Door de temperatuur treden

De coating breekt

de meststoffen door de

af na afgifte van de

coating naar buiten

meststoffen

Een aantal Agromaster samenstellingen bevat naast gecontroleerd vrijkomende stikstof ook gecontroleerd vrijkomende fosfaat en/of kalium.

Proef pootaardappel
Agrocote wordt al jarenlang succesvol toegepast in pootaardappelen.
Ook proeven laten zien dat gebruik van Agrocote Max resulteert in een
betere maatsortering en meer kilogrammen verkoopbaar product.
In 2015 is bij Proeftuin Zwaagdijk (locatie Wieringerwerf) een proef
uitgevoerd om Agrocote Max met een standaardbemesting met KAS
te vergelijken.
Resultaat: ruim 6 ton meer aardappelen per hectare met Agrocote Max
en een betere maatsortering. Dit levert een financiële verbetering op van
ruim 1.700 euro per hectare.

Totaalopbrengst kg/ha

Pootgoedmaat kg/ha

120%

100%

80%

Agrocote Max
44-0-0
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KAS

Agrocote Max
44-0-0

KAS

Agrocote assortiment (samenstelling in %)
Product

Samenstelling

Agrocote

11-47-0

Agrocote Max

Werkingsduur*

Aandeel gecoate
N (%)

Verpakking
Bigbag

Zakgoed

100

600 kg

-

44-0-0

100

600 kg

20 kg

Agrocote Max

44-0-0

100

600 kg

20 kg

Agrocote Max

43-0-0

100

600 kg

20 kg

Agromaster assortiment (samenstelling in %)
Product

Samenstelling

Agromaster

11-48-0

Agromaster

Werkingsduur*

Aandeel gecoate
N (%)

Verpakking
Bigbag

Zakgoed

74

600 kg

-

12-5-20+2CaO+4MgO

41

-

25 kg

Agromaster

12-5-19+4MgO

32

-

25 kg

Agromaster

19-5-20+4MgO

34

500 kg

25 kg

Agromaster

16-0-5+10CaO+10MgO

65

600 kg

25 kg

Agromaster

26-5-11+2MgO+TE

40

-

25 kg

Agromaster

7-0-22+9MgO

62

-

25 kg

Agromaster Mini

10-43-0

74

-

25 kg

72

-

25 kg

Agromaster Start Mini 8-32-0+5MgO+TE
* werkingsduur bij 21°C
TE = sporenelementen

11

12

Bladmeststoffen
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Een unieke wateroplosbare
bladmeststof
Agroleaf Power levert bewezen resultaten tijdens kritieke fasen van het gewas.

Agroleaf Power heeft een uitstekende

zich van andere bladmeststoffen vanwege

zuiverheid en een hoog gehalte aan

de snelle opname, de zuiverheid van

voedingsstoffen. Dankzij de M77-

de mineralen en de geavanceerde

technologie en het Double Power Impact

technologie. De DPI-technologie (Double

(DPI) complex, garandeert het een goede

Power Impact) maakt gebruik van een

opname en een langere beschikbaarheid

combinatie van NPK-mineralen samen

van de nutriënten.

met een mix van M-77 en verbeterde

De reeks Agroleaf Power producten biedt

stimulanten. Dit pakket biostimulatoren

alle nodige macro- en micronutriënten en

creëert een efficiëntere fotosynthetische

sluit daarmee aan op elke behoefte van

reactie en verhoogt zo de weerstand van

het gewas. Agroleaf Power onderscheidt

de planten.

Voordelen van Agroleaf Power
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1

Uitstekende opname van de nutriënten

2

Zeer snelle responstijd, dus ook ideaal als curatieve bladmeststof

3

M77 en DPI geven een verbeterde fotosynthese en verhoogde plantweerstand

4

Hoog geconcentreerde bladbemesting, dus minder product om te verwerken

5

Nutriënten blijven gedurende langere tijd beschikbaar voor het gewas

Geavanceerde bladmeststoftechnologieën die uw succes garanderen
Bladbemesting vormt een uitstekende oplossing wanneer de plant niet in staat is om voldoende voedingsstoffen
via het wortelgestel op te nemen. Deze vorm van bemesting is ideaal als het probleem wordt veroorzaakt door
bijvoorbeeld te koude of te warme grond, hoge pH in de bodem, grote concurrentie van onkruid. Bladmeststoffen
zijn ook een perfect preventief middel om stressvolle situaties te vermijden of te verminderen.

Bladbemesting is een unieke, dynamische en

enkele van de belangrijkste en meest innovatieve

effectieve vorm om een gewas te voorzien van

bladbemestingsoplossingen ontwikkeld.

de nodige voedingsstoffen. Het onderzoeks- en

Deze uiterst geavanceerde oplossingen richten zich op

ontwikkelingsteam van ICL Specialty Fertilizers heeft

zowel curatieve als preventieve toepassingen.

M-77 technologie
M-77 is een unieke component met een zeer specifieke werking. M-77 bevat
ingrediënten die de opname en doeltreffendheid van de nutriënten verbeterd.
Bovendien is M-77 voorzien van onze innovatieve, gepatenteerde plantbooster voor
geavanceerde plantenvoeding. Dit zorgt voor gezondere en productievere gewassen.

De M-77 formule bevat
1

Verbindingen voor een verbeterde werking van de chelaten die door de
bladbespuiting worden afgegeven

2

Vitaminen voor een verhoogde metabolische activiteit

3

Functionele elementen die de werking van de voedingsstoffen in de plant
versterken

4

Stressverlagende verbindingen die de plant weerbaarder maken tegen
abiotische vormen van stress, zodat de productiviteit behouden blijft

DPI technologie
Het technologisch complex Double Power Impact (DPI) van ICL Specialty Fertilizers
vormt een extra stimulant voor zeer efficiënte fotosynthetische reacties – het proces
waarbij planten licht gebruiken als energiebron om koolstofdioxide om te zetten in
suikers.
Het DPI complex is een biostimulant

dat toegepaste voedingsstoffen beter

van natuurlijke oorsprong

beschikbaar zijn – met name stikstof

waarvan is aangetoond dat het de

en fosfaat in de plant. Onafhankelijk

verdampingsniveaus verhoogt, waardoor

onderzoek heeft aangetoond dat de

meer CO2 wordt opgenomen. Het

voedingsstoffen 200 uur (10 dagen)

verbetert bovendien chlorofylniveaus in

langer beschikbaar waren dan bij andere

behandelde bladeren, evenals bladgewicht

meststoffen.

en -grootte. Daarnaast is bewezen
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Agroleaf Power en Special assortiment (in %)

Product

Formule

Productnaam

Productcode

N-totaal

NO3-N

NH4-N

Ureum-N

P2O5

K2O

Agroleaf Power

20-20-20

Totaal

2096

20

4,3

2,2

13,5

20

20

Agroleaf Power

31-11-11+TE

High N

2095

31

1,0

Agroleaf Power

12-52-5+TE

High P

2094

12

Agroleaf Power

15-10-31+TE

High K

2097

15

9,0

Agroleaf Power

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Calcium

2098

11

11,0

Agroleaf Power

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Magnesium

2099

10

2,0

Product

Formule

Productnaam

Productcode

N-totaal

NO3-N

Agroleaf Special

12% mangaan EDTA

Mn

2088

Agroleaf Special

14% zink EDTA

Zn

2089

* EDTA gechelateerd

** DTPA gechelateerd

30,0

11

11

8,7

3,3

52

5

1,7

4,3

10

31

5

19

8,0

5

10

Ureum-N

P2O5

K2O

NH4-N

*** Gemeten in zacht water (vergelijkbaar met regenwater)

Methodes voor bladbemesting
Bladbemesting houdt in dat de voedingsstoffen door middel van spuiten worden toegediend
aan de bladeren en via het blad worden opgenomen.

De waargenomen effecten van bladbemesting

de plant. De hoeveelheid voedingsstoffen die

zijn hogere opbrengsten, betere weerbaarheid

planten via bladbemesting kunnen opnemen is

tegen ziekten en plagen, verbeterde weerstand

beperkt, en over het algemeen veel minder dan

tegen droogte, en betere kwaliteit van het

hun totale voedingsbehoefte.

gewas. De reactie van de plant verschilt per
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soort, vorm van de meststof, concentratie en

Bladbemesting dient daarom te

frequentie van de toediening, evenals van de

worden toegepast als een aanvullende

groeifase van de plant. Bladbemesting wordt

bemestingsvorm. Het is geen vervanging

vaak toegepast tijdens specifieke groeifasen van

voor de basisbemesting.

CaO

9,0

CaO

MgO

SO3

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

EC
bij 1g/l (mS/cm)

Max.
oplosbaarheid
(kg/100 l)

0,8

0,03

0,070*

0,14**

0,07*

0.001

0,070*

0,8

2,5

0,8

0,03

0,070*

0,14**

0,07*

0.001

0,070*

0,5

2,5

0,8

0,03

0,070*

0,14**

0,07*

0.001

0,070*

0,7

2,5

0,8
2,5
16,0

MgO

32,0

SO3

0,03

0,070*

0,14**

0,07*

0.001

0,070*

1,0

2,5

0,04

0,030*

0,25**

0,13*

0.020

0,030*

1,2

2,5

0,25

0,070*

0,14**

0,25*

0.001

0,070*

1,1

2,5

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

12,00*
14,00*

EC
bij 1g/l (mS/cm)

PH
bij 1 g/l

Max.
oplosbaarheid
(kg/100 l)

0,4

6,4

0,5

0,4

6,5

0,5

Formulewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Aanbevelingen voor efficiënte bladbemesting
zz De beste tijdstippen voor bladbespuiting zijn vroeg in de ochtend en laat in de middag, wanneer de
luchtvochtigheid hoger is en de celspanning maximaal is.
zz Voer geen bladbespuiting uit in de warmere uren van de dag; bij hoge temperaturen is de opname zeer
slecht en worden planten mogelijk blootgesteld aan stress of verbranden ze.
zz Dauwvorming na bladbemesting is een belangrijk hulpmiddel voor langdurigere doordringing, omdat de
meststoffen opnieuw worden opgelost in de dauw die op de bladeren verzamelt.
zz Het bespuiten moet plaatsvinden bij zo min mogelijk wind. Dit is met name belangrijk bij fijn vernevelde
spuitoplossingen.
zz Voer de bespuiting altijd uit bij een voldoende vochtige bodem. Er is dan sprake van hoge turgor in de
bladeren. Overweeg om de dag voor de bespuiting te irrigeren.
zz Voer geen bladbespuiting uit net voordat het gaat regenen of vlak voor beregening. Voorkom dat het
gespoten materiaal wegspoelt.
zz De optimale pH voor een spuitvloeistof voor bladbespuiting is licht zuur (5 ± 0,5).
zz Het gebruik van een geschikte wetting agent of oppervlakteactieve stof verlaagt de oppervlaktespanning
van de spuitvloeistof, wat de druppels beter verdeelt, het bevochtigde oppervlak vergroot, verbranden/
verschroeien van de bladeren vermindert en de opname van het product bevordert. Controleer altijd of
de oppervlakteactieve stof compatibel is met de bladmeststof.
zz Zorg ervoor dat de bladmeststof volledig is opgelost. Er is geen speciale apparatuur nodig – bladvoeding
kan worden verspoten met behulp van conventionele spuitapparatuur, zoals een ventilatorspuit,
rugspuit, handdrukspuit, luchtspuit etc.
zz Selecteer voor elk gewas het correcte spuitvolume en de juiste spuitdruk. Het juiste spuitvolume is
cruciaal om het volledige bladoppervlakte van de planten te kunnen behandelen.
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Groeistimulatoren
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Vitalnova rise-P
Vitalnova rise-P is een innovatieve stimulator van de plantengroei, gebaseerd op
groeistimulerende rhizobacteriën (Bacillus amyloliquefaciens IT45) en specifieke
gistfracties. De belangrijkste werking van dit product is het verbeteren van de
beschikbaarheid van fosfaat en metaalionen voor de plant. Daarnaast wordt de
groei gestimuleerd doordat Vitalnova rise-P planthormonen produceert (auxine
en cytokinine). Vitalnova rise-P kan gemakkelijk en veilig gebruikt worden in
akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten.

Werking Vitalnova rise-P

Fosfaat en ijzer beter beschikbaar

De bacteriën in dit product worden gevoed

Vitalnova rise-P zorgt er voor dat fosfaat

door de wortels van de plant. In ruil

beter beschikbaar wordt voor de plant. Een

daarvoor maken de bacteriën organisch

betere fosfaatbeschikbaarheid helpt jonge

gebonden fosfor beschikbaar voor de plant,

planten in de startfase en stimuleert de

stimuleren de wortelgroei en produceren

wortelgroei in oudere planten. Daarnaast

extra planthormonen. De bacteriën

worden spoorelementen (met name

vermeerderen snel in de grond en groeien

ijzer) beter beschikbaar voor de plant.

met de wortels van de plant mee. De

Bovendien produceren de rhizobacteriën

gistfractie in Vitalnova rise-P bevorderen de

planthormonen, die de wortelgroei

microbiologische activiteit in de grond.

bevorderen. Dit vermindert plantstress en
verbetert groei, opbrengst en kwaliteit.

Voordelen van rise-P
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1

Fosfaat wordt beter beschikbaar voor planten

2

Verbetert de beschikbaarheid van spoorelementen, met name ijzer

3

Productie van planthormonen (auxine en cytokinine)

Producteigenschappen
• Samenstelling:

>109 CFU/g Bacillus amyloliquefaciens
type IT45 en de specifieke gistfractie LYCC

• Formulering:

Bevochtigbaar poeder

• Verpakking:

1 kg zak

• Dosering:

1 kg / hectare

Toepassing
Het is belangrijk om een goed contact tussen Vitalnova rise-P en de bodem te bereiken. Daarom Vitalnova rise-P
toepassen voor opkomst, of vlak na opkomst van gewassen, zodat de bodem goed in contact komt met de
spuitvloeistof. Maak gebruik van gebruikelijke spuittechnieken en – machines. Een éénmalige toepassing per teelt is
voldoende.
Toepassen op een vochtige bodem en met voldoende spuitvloeistof. Grotere hoeveelheden spuitvloeistof geven een
beter resultaat. Gebruik nooit minder water dan 150 liter water per hectare. Bij voorkeur toepassen in de morgen of
avond, wanneer de temperaturen wat lager zijn en de luchtvochtigheid wat hoger. De optimale temperatuur tijdens
toepassen ligt tussen 10 °C en 30 °C. Pas Vitalnova rise-P niet toe onder hete en droge omstandigheden.
Maak het product klaar om te verspuiten:
• Vul de spuittank voor de helft met de benodigde hoeveelheid water
• Activeer het rondpomp- en mengsysteem
• Voeg geleidelijk de benodigde hoeveelheid Vitalnova rise-P toe aan het water
• Vul de tank verder tot de benodigde hoeveelheid water is bereikt
• Meng de oplossing minimaal 20 minuten, alvorens te starten met spuiten
• Houd het mengsysteem ingeschakeld tot u klaar bent met spuiten.
Lees aandachtig het etiket op de verpakking, voordat u met het product aan de slag gaat.

Gewassen en momenten van toepassing
Gewas

Dosering

Stadium

Aardappel

1 kg/ha

Tijdens poten, of vlak voor/tijdens aanaarden

Maïs

1 kg/ha

Vanaf zaai tot 5 bladeren

Suikerbiet

1 kg/ha

Vanaf zaai, of vlak na opkomst

Koolzaad

1 kg/ha

Vanaf zaai, of vlak na opkomst

Groenten (kool, sla etc.)

1 kg/ha

Vlak na opkomst, of tijdens planten

Bonen, erwten

1 kg/ha

Na opkomst tot 3 bladeren

Zachtfruit

1 kg/ha

Tijdens planten, of in het voorjaar als de bodemtemperatuur stijgt

Voor andere gewassen of specifieke omstandigheden: raadpleeg uw adviseur van ICL
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Vitalnova Intracell
Vitalnova IntraCell is de meest zuivere vorm van glycine betaïne die beschikbaar is.
Het is een product wat planten op een natuurlijke manier tegen stress beschermt.

Glycine betaïne is een natuurlijke,

In de plant beïnvloedt Vitalnova IntraCell

wateroplosbare, organische verbinding die

de osmotische balans en regelt het

in veel organismen en planten aanwezig is.

watertransport binnen en buiten de

Glycine betaïne werkt als een regulator van

plantencellen. Hiermee wordt op een

osmotische processen. In planten wordt

natuurlijke manier de waterhuishouding

het aangemaakt als reactie op verschillende

in de cel, maar ook de uitwisseling van

oorzaken van stress, met als doel de

water, nutriënten en assimilaten door het

plantencellen te beschermen tegen stress.

celmembraan heen, gereguleerd. Daardoor
beschermt Vitalnova IntraCell de plant tegen

Wanneer Vitalnova IntraCell, opgelost in

extreme omstandigheden en stress.

water, op planten gespoten wordt, dringt
het door het bladoppervlak heen en wordt
het opgenomen en getransporteerd in
de plant binnen 24 uur. Vervolgens blijft
Vitalnova IntraCell minimaal 21 dagen actief
in de plant.

Voordelen van IntraCell
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1

beschermt gewassen voor extreme omstandigheden en stress, veroorzaakt door
hitte, zoutstress, droogte en kou

2

Stimuleert natuurlijke processen in de plant, wat leidt tot een verhoogde
fotosynthese

3

Eenvoudige toepassing als bladbespuiting

4

Snelle reactie, binnen 24 uur

Producteigenschappen
• Samenstelling:

> 97 % glycine betaïne

• Formulering:

wateroplosbaar poeder

• Verpakking:

2 kg zak

Toepassing
Pas Vitalnova IntraCell toe als bladbespuiting, met gebruikelijke spuitmachines en –methoden.
Het product is bruikbaar in biologische teelten na toestemming van toezichthouders. Vitalnova IntraCell is een
natuurlijk product, veilig voor mensen, het milieu en andere organismen wanneer het volgens gebruiksaanwijzing
toegepast wordt.
Productkenmerken
Vitalnova IntraCell heeft een wereldwijd patent en een wereldwijd zuiverheidscertificaat. Het bevat een minimum van
97% glycine betaïne. De stof glycine betaïne (trimethylglycine) is een krachtige osmoseregulator. Het stelt de plant
in staat zich te verweren tegen diverse oorzaken van stress, bijvoorbeeld hitte, zoutstress, droogte of kou. Vitalnova
IntraCell is systemisch in de plant. Opname in en transport binnen de plant vind binnen 24 uur plaats en de werking
houdt 3 tot 4 weken aan.
Algemeen advies:
Dosering bij gebruik tot 500 liter/hectare water is minimaal 2 kg/ha Vitalnova IntraCell.
Dosering bij gebruik > 500 liter/hectare is 0.4% Vitalnova IntraCell® w/w

Gewassen en momenten van toepassing
Gewas

Dosering

Stadium

Hardfruit

2-4 kg/ha

Tijdens bloei

Zachtfruit

2 kg/ha

Tijdens bloei, vruchtzetting en tijdens het begin van de rijpingsperiode

Vruchtgroenten

2 kg/ha

Begin bloei tot volle bloei

Andere groenten

2 kg/ha

Tijdens vegetatieve plantontwikkeling

Bladgewassen

2 kg/ha

6-8 bladeren / na verwijderen van vliesdoek

Wortelgewassen / bieten

2 kg/ha

8 bladeren / sluiten van het gewas

Aardappelen

2 kg/ha

Bij begin knolzetting, tijdens knolvulling en 2-3 weken voor loofdoding

Bonen

2 kg/ha

Driebladige bladeren / witte knoppen

Mais

2 kg/ha

8-12 bladeren

Erwten en veldbonen

2 kg/ha

Begin bloei

Voor andere gewassen of specifieke omstandigheden: raadpleeg uw adviseur van ICL

Mengbaarheid
Vitalnova IntraCell wordt toegepast op een breed scala van gewassen, phytotoxiteit is niet geconstateerd. Raadpleeg uw
ICL-SF adviseur als u Vitalnova IntraCell wilt mengen met gewasbeschermingsmiddelen. Niet mengen met herbiciden.
Gebruik van een reguliere uitvloeier is aanbevolen. Gebruik de uitvloeier altijd volgens instructies van de fabrikant.
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Speciale oplossingen
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Een uniek mengsel van surfactants
H2Flo is een uniek mengsel van oppervlakte-actieve stoffen (surfactants), speciaal
ontwikkeld om water en meststoffen snel en goed te verdelen in de grond.

In H2Flo is de meest vooruitstrevende

op te laten nemen, maar ook gedurende een

techniek op het gebied van surfactants

langere tijd om het water-verdelende effect

gebruikt. Hierdoor neemt de grond water

langer vast te houden.

beter op (de grond wordt minder afstotend)
en reguleert de vochtvoorziening in de

H2Flo bevat een activator die de groei

grond. Dit effect houdt ongeveer een maand

van haarwortels bevordert. Hierdoor

stand.

ontwikkelen planten een sterker
wortelgestel en kunnen zij nog beter

H2Flo kan gebruikt worden als éénmalige

omgaan met beschikbaar water in de grond.

toepassing om de grond makkelijker water

Voordelen van H2Flo
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1

Bespaart irrigatie/beregeningswater

2

Kan samen met meststoffen toegepast worden

3

Werkt snel in alle grondsoorten. Is effectief in de gehele opbouw, niet alleen op het oppervlak

4

Zeer goede verspreidings- en indringingseigenschappen

5

Verschillende manieren van toepassen en doseringen mogelijk

6

Zeer hoogwaardig product, bevat 88% surfactants voor uitstekende prestaties
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Natuurlijke
korrelmeststof
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Polysulphate, 4 nutriënten in
één korrel
Polysulphate is een nieuwe 4-in-1, natuurlijke meststof, voor gebruik in
vollegrondsteelten en akkerbouw. Polysulphate bevat vier kwaliteitsnutriënten:
zwavel, kalium, magnesium en calcium.
Hoewel Polysulphate 200 jaar terug al in Europa ontdekt is, wordt het pas recent op
grote schaal gewonnen. Polysulphate wordt gewonnen door Cleveland Potash op
1.200 meter onder de Noordzee (Engeland).
Polysulphate is beschikbaar in 25 kg zakken en 600 kg bigbags.

Voordelen van Polysulphate
1

Toegestaan voor gebruik in biologische productie (in Nederland op inputlijst Skal)

2

Laag chloridegehalte, geschikt voor chloridegevoelige gewassen.

3

Unieke bron van vier nutriënten, inclusief calcium, zonder de pH van de grond te verhogen

4
5

Korrel (2-4 mm) is goed verstrooibaar, ook op grote strooibreedtes

6

Volledig oplosbaar, alle elementen komen beschikbaar voor de plant

7

Volledig natuurlijk winningsproces, geen chemische bewerkingen

8

Lage ‘carbon footprint’, helpt telers om CO2 doelstellingen te bereiken
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Perfecte natuurlijke voedingsbron voor alle gewassen

Producteigenschappen
• Samenstelling:
• Korrelgrootte:

48% SO3 (19,2% S)

6% MgO (3,6% Mg)

14% K2O (11,6% K)

17% CaO (12,2% Ca)

2-4 mm

Gebruiksaanwijzing
Polysulphate is geschikt voor gebruik in alle teelten in de vollegrond en akkerbouw. Het bestaat uit goed verstrooibare
korrels, ook voor grote werkbreedtes.
Doseringen worden bepaald aan de hand van bodemanalyses, naar wat uw bodem/gewas nodig heeft. Algemeen
advies is 300-700 kg Polysulphate per hectare.
Voordat er een volledige dosering wordt toegepast, test eerst het product op kleine schaal. Omdat omstandigheden onderhevig
zijn aan verandering, kan ICL Specialty Fertilizers niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten. Vraag uw ICL
Specialty Fertilizers adviseur om een advies op maat.
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ICL Specialty Fertilizers
Postbus 40
4190 CA Geldermalsen
Nederland
Tel.: +31 (0) 418 655 780
Fax: +31 (0) 418 655 795
info.benelux@icl-group.com
www.icl-sf.nl

Everris International B.V. (UK, Netherlands,
Germany) is certified according ISO - 9001.
Everris International B.V. Heerlen is also certified
according ISO – 14001 and OHSAS – 18001.
Everris International B.V. is a legal entity under
ICL Specialty Fertilizers.

