Precisievoeding met 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

1

Uitstekende opname van de nutriënten
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Zeer snelle responstijd, dus ook ideaal als curatieve bladmeststof
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M77 en DPI geven een verbeterde fotosynthese en verhoogde plantweerstand
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Hoog geconcentreerde bladbemesting, dus minder product om te verwerken
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Nutriënten blijven gedurende langere tijd beschikbaar voor het gewas

“Wij gebruiken al jaren Agroleaf
Power in de teelt van Buxus. Het
eﬀect van Agroleaf Power is snel
terug te zien na een bespuiting. We
zien een intensere kleur en het geeft
een hard gewas dat weerbaarder
is. Maar daar blijft het niet bij. Met
gebruik van Agroleaf Power bouwt
de plant een reserve aan voeding
en energie op. In het voorjaar zien
we bij het uitlopen van het gewas
het resultaat van bespuitingen
van het vorige seizoen: de nieuwe
scheuten zijn intens van kleur en
zitten boordevol energie.“
Iwan en Dennis Huysmans
boomkwekers te Lemelerveld (NL)
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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
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Vitaminen voor een verhoogde metabolische activiteit
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Functionele elementen die de werking van de voedingsstoﬀen in de plant
versterken
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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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De meststof die de gewasproductiviteit bevordert
Agroleaf Special is een premium, volledig in water oplosbare bladmeststof die veel
wordt toegepast in de land- en tuinbouw. Het wordt gebruikt ter voorkoming en
bestrijding van tekorten in een groot aantal verschillende gewassen zoals granen,
groenten, bloemen en fruitbomen.
Agroleaf Special bevat X3-Active technologie die de opname van nutriënten bevordert.

Voordelen van Agroleaf Special

1

Bladbemesting met Agroleaf Special maakt snelle opname door de plant
mogelijk

2

Agroleaf Special verhoogt het metabolisme van de plant

3

X3 faciliteert opname van het sporenelement in de bladeren van de plant en
dat resulteert in eﬃcientere opname

4

Agroleaf Special lost snel en volledig op, wat het bereiden van de oplossing
eenvoudig maakt
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Agroleaf Special kan in de tank worden gemixed met een brede reeks andere
meststoﬀen en gewasbeschermingsmiddelen

X3-Active Technology
X3-Active is een speciﬁeke, geselecteerde
biostimulant die de opname bevordert van
sporenelementen door de plant.
Het optimaliseert de sporenelementenopname
in een groot aantal gewassen.

X3 plantgroeiverbeteraar zorgt voor:
l

Betere plantgroei

l

Betere plantkwaliteit

l

Krachtigere plant
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9%
Proef met Agroleaf Power
Doelstelling:

Opbrengstverdeling per formaatklasse

De eﬃciëntie van Agroleaf Power
bladmeststof vergelijken met de

60.000

telerspraktijk in chipsaardappelen.
Waar:

Färlöv, Zweden

Gewas:

Chipsaardappel, Saturna

50.000

Varkensdrijfmest

20 Mton/ha

Geconcentreerd vruchtensap

1,9 Mton/ha

Axan 27-3

300 kg/ha

Kalimagnesium

150 kg/ha

Mangaannitraat

4x1 l/ha

ICL behandeling:
Agroleaf Power High P

4+4 kg/ha

Agroleaf Power High K

4+4 kg/ha

Economische evaluatie
Cat. 1: hoge kwaliteit, > 40 mm
(kg/ha)
Cat. 2: medium kwaliteit,
30-40 mm (kg/ha)
Bruto inkomsten / ha
Extra kosten voor ICL behandeling
(t.o.v. telerspraktijk)
Extra inkomsten / ha
(t.o.v. telerspraktijk)

Agroleaf Power
High P + High K

Telerspraktijk

47,873

42,629

2.936

3.389

€ 7.219

€ 6.538

€ 77/ha

-

Opbrengtst in Kg/ha

Behandelingen: Beide behandelingen ontvangen:

40.000

30.000

20.000

10.000

0
<30 mm

30-40 mm

>40 mm

ICL behandeling
Telerspraktijk

€ 604/ha

Waarom Agroleaf Power?

Tot slot....

• Agroleaf Power minimaliseert de eﬀecten van stress

De toepassing van Agroleaf Power verhoogt de

veroorzaakt door het weer, gewasbeschermingsmiddelen

bruto-inkomsten per hectare met 9% dankzij een

en zware productie

betere kwaliteit aardappelen.

• Agroleaf Power zal tekorten in voedingsstoﬀen snel
corrigeren
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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

32,0

MgO

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.
l

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.

l

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.

l

Dauwvorming na bladbemesting is een belangrijk hulpmiddel voor langdurigere doordringing, omdat de
meststoﬀen opnieuw worden opgelost in de dauw die op de bladeren verzamelt.

l

Het bespuiten moet plaatsvinden bij zo min mogelijk wind. Dit is met name belangrijk bij ﬁjn vernevelde
spuitoplossingen.

l

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.

l

Voer geen bladbespuiting uit net voordat het gaat regenen of vlak voor beregening. Voorkom dat het
gespoten materiaal wegspoelt.

l

De optimale pH voor een spuitvloeistof voor bladbespuiting is licht zuur (5 ± 0,5).

l

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.

l

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.

l

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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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.

