Seizoensbemesting voor de bollenteelt
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Agroblen heeft het hoog in de bol!
Want Agroblen is dè gecontroleerd vrijkomende meststof voor uw bloembollen en
is altijd op de juiste plaats, op het juiste moment!
Hoe werkt het?
De coating om de mestkorrel zorgt ervoor dat er
continue een kleine hoeveelheid voeding wordt
vrijgegeven. Dit resulteert in een gelijkmatige groei,
hogere opbrengst, minder stressmomenten, een
lage EC-waarde en een hoge efficiëntie.
Sinds 2001 wordt Agroblen met veel succes toegepast in zowel bloembollen die zijn geplant in het
voor- als het najaar.

En wat zit er voor u in?
Proeven tonen aan dat de opgebouwde voorsprong
in het eerste teeltjaar verder toeneemt in het tweede
teeltjaar!
In de laatste proef op de Agrifirm proeftuin in Julianadorp kwam duidelijk naar voren dat er een carryover effect bestaat bij de toepassing van Agroblen.

Meeropbrengst t.o.v. standaardbemesting
in % in eerste teeltjaar

In tegenstelling tot andere gecontroleerd vrijkomende meststoffen is Agroblen ook zeer geschikt voor
een vroege voorjaarsbemesting op in het najaar
geplante bloembollen (tulpen, hyacinten e.d.). De
unieke Agroblen coating zorgt ervoor dat ook bij
lagere temperaturen de voedingsstoffen uitstekend
vrijkomen.
Kortom, perfecte omstandigheden voor uw bol!

In de grafiek is een verhoogde opbrengst van ongeveer 11% ten opzichte van de standaardbehandeling
te zien bij toepassing van Agroblen in het eerste jaar.
Bij gebruik van het plantgoed van deze proef voor
een volgend teeltjaar schiet de opbrengst duidelijk
omhoog in vergelijking met de andere behandelingen.
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Agroblen 39-0-0
Toedienen bij tulp, narcis, crocus,
muscari, hyacint in het vroege voorjaar
Agroblen 18-0-18+2MgO
Toedienen in het voorjaar tijdens het
planten van o.a. lelie en zantedeschia

Agrostep is een mini-granule bestaande uit alle noodzakelijke sporenenelementen.
Het product is eenvoudig breedwerpig te doseren met bijvoorbeeld een pneumaatstrooier. Gebruik
Agrostep wanneer het niveau aan sporenelementen laag is of in situaties dat er een gebrek te verwachten is.
Analyse
19.9%
19.71%
0.5%
8.0%
3.0%
1.0%

Magnesium oxide (MgO)
Sulfaat trioxide totaal (SO3)
Koper (Cu)
IJzer (Fe)
Mangaan (Mn)
Zink (Zn)

Voordelen
- Bevat alle belangrijke sporenelementen in een
perfecte balans voor een gezonde groei
- Voorkomt gebrek aan sporenelementen
- Bevat een hoog gehalte aan magnesium om de
gezondheid en kleur van het gewas te bevorderen
- Eenvoudig toe te dienen met bijvoorbeeld een
pneumaat strooier

Agrostep is verkrijgbaar in zakken van 25 kilo of bigbags van 600 kg. Dosering 150-250 kg per ha.

Agromaster Start Mini is een perfecte startmeststof voor de bollenteelt.
Het product wordt toegepast tijdens het planten van de bollen met behulp van een doseerunit op de plantmachine.
Naast langzaamwerkend fosfaat bevat Agromaster Start Mini ook een snelle,
verzurende fosfaat component. De sporenelementen zorgen voor een perfecte
kleur en vitaliteit van het gewas.
Analyse
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Stikstof
Fosfaat
Magnesium oxide (MgO)
Sulfaat trioxide totaal (SO3)
Koper (Cu)
IJzer (Fe)
Mangaan (Mn)
Zink (Zn)

Voordelen
- Startmeststof met zowel een snelle verzurende
fosfaat als een langzaamwerkende fosfaat
component
- Met magnesium en sporenelementen voor een
perfecte kleur
- Zeer goed te doseren tijdens het planten
- Niet/nauwelijks hygroscopisch

Agromaster Start Mini is verkrijgbaar in zakken van 25 kg. Dosering: tijdens het planten 50 kg per ha.
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