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ICL Specialty Fertilizers:
kwaliteit is onze focus.
De producten van ICL Specialty Fertilizers staan wereldwijd bekend als innovatief, krachtig en uiterst betrouwbaar. De
technische ontwikkelingen waar ze op zijn gebaseerd, vormen ware mijlpalen in de geschiedenis van plantenvoeding.
De hoogwaardige productkwaliteit van Osmocote gecontroleerd vrijkomende meststoffen en de Peters wateroplosbare
meststoffen in combinatie met vakkundige service van ons adviseursteam staan garant voor veilige en buitengewone
teeltresultaten. Omdat onze buitendienstmedewerkers constant vinger aan de pols houden bij onze klanten,
weet ICL Specialty Fertilizers als geen ander voor welke uitdagingen de sector dagelijks staat. Daarom werkt onze
onderzoeksafdeling voortdurend aan nieuwe en innovatieve producten om u te helpen betere planten te telen en u het
werk gemakkelijker te maken.

Kwaliteit berust voor ons op drie pijlers:
zz Beproefde productprestaties: dankzij jarenlange

zz Duurzaamheid: de uiterst geavanceerde technologieën

ervaring, intensief onderzoek en de strengste

van Osmocote gecontroleerd vrijkomende meststoffen

kwaliteitscontroles;

maken het mogelijk om gewassen in pot en container
duurzaam te produceren. Dat betekent voor u: betere

zz Vakkundig advies: onze adviseurs ondersteunen u
- indien gewenst ter plaatse met oplossingen op maat
– toegespitst op de specifieke situatie van uw bedrijf
– bij het opstellen van geoptimaliseerde 		
bemestingsplannen en staan u tijdens de teelt met
raad en daad ter zijde.
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resultaten met minder meststof per hectare en
minimaal verlies door uitspoeling.
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Gecoate gecontroleerd vrijkomende en
langzaamwerkende meststoffen

MEER DAN 45 JAAR INNOVATIE

Osmocote - meer dan
45 jaar innovatie
Sinds zijn introductie in 1967 als eerste gecontroleerd vrijkomende meststof
ter wereld is Osmocote ononderbroken doorontwikkeld. Door de steeds
voortschrijdende technologie biedt elke nieuwe generatie weer nieuwe
toepassingsmogelijkheden. Vooral voor Osmocote-producten van de derde en
vierde generatie geldt dat ze over unieke eigenschappen beschikken. Zowel de
werkingsduur als de afgifte van de voedingsstoffen in die periode zijn van tevoren
bekend en geprogrammeerd. Zo kan de gebruiker meer dan ooit het product kiezen
dat perfect aansluit op zijn specifieke situatie.

De ontwikkeling van Osmocote

 Gecoate NPK-meststof
 Langzaamwerkende
NPK-meststof
De originele

+ NPK met coating
+ Sporenelementen
+ Langzaamwerkende

NPK-meststof en sporenelementen

De beproefde tweede generatie
met Osmocote-technologie

+ Patroongestuurde vrijgave
+ Hoog N- of K-gehalte
+ NPK met coating
+ Sporenelementen
+ Langzaamwerkende

NPK-meststof en sporenelementen

De veiligste Osmocote ooit
Gecontroleerde afgifte
eerste generatie

+ Geprogrammeerde afgifte
voor nieuwe toepassingsmogelijkheden

coating voor
+ Dubbele

uitgestelde afgifte
Osmocote
+ Beproefde

Exact-technologie
+ Langzaamwerkende
NPK-meststof en sporenelementen
Meststoffen van het hoogste
niveau

Gecontroleerde afgifte
tweede generatie
Patroongestuurde afgifte
derde generatie
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Met de kracht van
twee coatings

Geprogrammeerde afgifte
vierde generatie

De Osmocoteproductfamilies

Osmocote-meststoffen van de vierde generatie
Osmocote Exact DCT
Samenstelling

15-9-12

14-8-11

15-9-11

14-8-11

15-8-11

14-8-11

12-7-19

12-7-19

12-7-19

Werkingsduur
Afgifte

Osmocote-meststoffen van de derde generatie
Osmocote Exact
Samenstelling

16-9-12

15-9-12

15-9-11

15-9-11

15-8-11

12-7-19

Werkingsduur
Afgifte

Osmocote-meststoffen van de tweede generatie
Osmocote Pro
Samenstelling

19-9-10

19-9-10

18-9-10

18-9-10

11-10-19

11-10-19

Werkingsduur
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De veiligste Osmocote ooit
Het werkingsprincipe van Osmocote
Osmocote bestaat uit gegranuleerde NPK-meststofkorrels met magnesium en
sporenelementen. In een computergestuurd productieproces worden deze korrels gecoat
met een organische – dus biologisch afbreekbare – harslaag. Dankzij de eigenschappen van
deze hars komen de voedingsstoffen geleidelijk gecontroleerd vrij.
Na menging door het substraat dringt waterdamp door de coating heen de korrel binnen
en lost daar de voedingsstoffen op. Door de osmotische druk worden de voedingsstoffen
door de coating heen naar buiten geperst. Zo wordt de plant gedurende een vooraf
bepaalde werkingsduur gelijkmatig voorzien van alle benodigde voedingselementen.

1. De mestkorrels zijn gecoat

4. De opgeloste

met een organische harslaag

voedingsstoffen verhogen de

die de dagelijkse afgifte van

osmotische druk binnen de

voedingsstoffen regelt.

coating.

2. Elke korrel bevat alle voedings-

5. De voedingsstoffen worden

stoffen die nodig zijn om de

verspreid over de hele

plant te laten groeien: NPK,

werkingsduur gelijkmatig

Mg, B, Cu, Fe, Mn, Mo en Zn.

afgegeven.

3. Waterdamp dringt door

6. Als alle voedingsstoffen

de harscoating heen de

zijn vrijgekomen, wordt

korrel binnen en lost de

de organische harslaag

voedingsstoffen op.

afgebroken.

Temperatuurgestuurde en voorspelbare afgifte
De dikte van de coating en de omgevingstemperatuur tijdens toepassing, bepalen de
werkingsduur van het product. Voor alle Osmocote-producten wordt deze aangegeven in
het aantal maanden bij een gemiddelde temperatuur van 21°C.
Bij hogere temperaturen komen meer voedingsstoffen vrij, bij lagere temperaturen
minder. Op die manier wordt steeds voldaan aan de voedingsbehoefte van de planten.
De afgifte van voedingsstoffen van alle Osmocote gecontroleerd vrijkomende
meststoffen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Een lage of hoge pH-waarde,
microbiële activiteit of regenval hebben geen invloed. Dit maakt de afgifte van Osmocote
betrouwbaar, veilig en voorspelbaar.
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De drie factoren voor een
veilige en succesvolle teelt
Vertrouw op gecoate gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Vertrouw op de
veiligste Osmocote ooit.
Alleen met een hoogwaardige en betrouwbare gecontroleerd vrijkomende meststof zoals
Osmocote Exact is een succesvolle teelt gegarandeerd, jaar na jaar. Osmocote Exact – de
derde generatie gecontroleerd vrijkomende meststoffen – verenigt drie eigenschappen die
cruciaal zijn voor een betrouwbare en succesvolle teelt:
1. Veiligheid
Een speciaal voor Osmocote Exact ontwikkelde grondstof zorgt samen met de nieuwe
coatings-technologieën voor een zeer gelijkmatige coating. Dat vormt de basis voor het
gelijkmatig vrijkomen van voedingsstoffen tijdens de teelt. Zo blijft zelfs bij extreme
temperatuurschommelingen de afgifte van voedingsstoffen van Osmocote Exact
optimaal. Osmocote Exact is dan ook voor alle teeltmethoden de beste keus: zowel voor
buitenteelten als voor gewassen onder glas en folie, met name bij plantgatbemesting.
2. Constante kwaliteit
Op Osmocote Exact kunt u altijd vertrouwen. Want ongeacht wanneer u Osmocote Exact
koopt, nu of volgend jaar, u krijgt altijd hetzelfde product met het u bekende afgiftegedrag
– zak voor zak, maand na maand, jaar na jaar! Alleen met een product van constante
kwaliteit zoals Osmocote Exact kunt u uw teelt optimaliseren.
3. Patroongestuurde vrijgave
Met Osmocote Exact weet u voor het eerst al vóór toepassing hoe de voedingsstoffen
tijdens de werkingsduur aan uw gewassen afgegeven worden. Patroongestuurde vrijgave
staat voor een gecontroleerde afgifte gedurende de gehele werkingsduur.

Invloed van gemiddelde temperatuur op werkingsduur
bij 16°C

bij 21°C

bij 26°C

6-7 maanden

5–6 maanden

4-5 maanden

De voordelen van Osmocote Exact
1

Werkingsduur eenvoudig herkenbaar aan kleurcodering

2

Bijzonder gelijkmatige coating en daarmee ideaal voor plantgatbemesting

3

Lage startafgifte, volledige bemesting mogelijk

4

Veilig bij hoge temperaturen, ook onder glas/plastic

5

Veilig bij hoge doseringen

6

Veilig bij hoge pH-waarden, uiterst efficiënt pakket sporenelementen
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Veilig dankzij constante kwaliteit
Met Osmocote Exact bent u verzekerd van een hoogwaardig product van constante
kwaliteit, zak na zak, jaar na jaar.

Chargevergelijking Osmocote Exact
50

De gegarandeerde afgiftepatronen zijn

45

altijd hetzelfde en maken het mogelijk

EC-waarde mS/cm

40

de dosering exact af te stemmen op de

35

specifieke situatie van het gewas. Elke zak

30
25

biedt hetzelfde afgiftepatroon. De grafiek

20

toont gecumuleerde EC-waarden van

15

verschillende zakken Osmocote Exact.

10
5
0

0 dagen

50 dagen

100 dagen

150 dagen

Veilig dankzij ijzervoorziening
Sporenelementen komen niet altijd aan op de plaats waar ze nodig zijn.
Osmocote Exact waarborgt onder andere de benodigde ijzervoorziening.
IJzergehalte bij chargevergelijking
De grafiek toont de analyse van een

% planten zonder chlorose

100

proef van de LVG Bad Zwischenahn. Met

80

Osmocote zijn er aanzienlijk meer planten

60

zonder gebreksverschijnselen dan met een
concurrerend product.

40
20

Osmocote Exact

0

1e zak

2e zak

3e zak

4e zak

5e zak

Concurrerend product

Veilig bij gebruik van chemicaliën
De harscoating van Osmocote Exact is
bestand tegen alle soorten fungiciden
en uitvloeiers die vaak in teelten worden
toegepast. De coating blijft stabiel en de

Osmocote Exact

afgifte ongewijzigd.

Uiteenvallend concurrerend
product door toevoeging
van een wetting agent

Veilig bij hoge of lage pH-waarden
Een speciaal procedé bij de productie
Vergelijkingsproduct (links)
Osmocote Pro (midden)
Osmocote Exact (rechts)
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van Osmocote Exact waarborgt de
beschikbaarheid van sporenelementen
voor uw teelt zelfs wanneer de pH-waarde
tijdens de teelt sterk stijgt.

Veilig door kleurcodering
Elke Osmocote Exact-werkingsduur is herkenbaar aan een specifieke kleur die
aangebracht is op een deel van de mestkorrels, bijv. blauw bij Osmocote Exact 8-9M.
Dankzij de verschillende kleuren kunnen de producten niet verwisseld worden
tijdens toepassing ervan en zijn ze ook later in het teeltproces herkenbaar in het
substraat.

Veilig voor puntdosering
De uiterst gelijkmatige korrels van Osmocote Exact zijn uitstekend verwerkbaar met de

Plantgatbemesting met Osmocote
Exact

doseerder bij de oppotmachine.

FEIT:

Veilige startwerking

De laboratoriumproeven

De doorontwikkelde coatingtechnologie en het gebruik van de beste grondstoffen zorgen

in het voorjaar van 2003

voor een gelijkmatige korrelstructuur en een lage startafgifte. Dat maakt Osmocote Exact
veilig voor volledige bemesting bij tal van gewassen, zelfs onder glas of folie.

bevestigen de gegevens
van de fabrikant:
“Alle varianten

Veilig bij hitte

Osmocote Exact geven

Zelfs in 2003, de ‘zomer van de eeuw’, bewees Osmocote Exact zich in de praktijk en kon

gelijkmatig af, zelfs bij

het product alle hoge veiligheidsclaims waarmaken. Ook bij temperaturen van boven de
40°C blijft de afgifte van voedingsstoffen veilig en controleerbaar.

de voedingsstoffen
sterke temperatuurschommelingen
(Prof. Dr. Schacht 5/2003).
Deze meststoffen zijn
daarom bij uitstek
geschikt om schade zoals
wortelverbranding door
hoge temperaturen te
voorkomen.”
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Gecoate gecontroleerd
vrijkomende meststoffen

DE OSMOCOTE-PRODUCTFAMILIE

De Osmocote Exact DCTtechnologie
De vierde generatie gecoate gecontroleerd
vrijkomende meststoffen
DCT staat voor Dual Coating Technology, ofwel de dubbele-coatingtechnologie. Deze
mijlpaal in gecoate gecontroleerd vrijkomende meststoffen kwam in 2005 voor het eerst
op de markt. Voor het eerst was het mogelijk de afgifte tot en met een periode van
drie maanden na toediening uit te stellen. Osmocote Exact Hi.End en Osmocote Exact
Protect zijn de eerste producten ter wereld die deze nieuwe technologie toepassen. Beide
gecontroleerd vrijkomende meststoffen met dubbele coating zijn gebaseerd op Osmocote
Exact – de veiligste Osmocote ooit.
De DCT-coating – het cruciale verschil
Hét onderscheidende kenmerk van de vierde generatie gecontroleerd vrijkomende
meststoffen is de extra tweede coating. Deze bestaat uit andere componenten dan de
harscoating van Osmocote Exact (zie afbeelding links). De tweede (extra) coating zorgt
ervoor dat de afgifte-eigenschappen tijdens de werkingsduur ingrijpend veranderen.
Afhankelijk van het gekozen product is het mogelijk de afgifte van voedingsstoffen tot en
NPK + sporenelementen
Osmocote Exact-harscoating

met drie maanden uit te stellen. Pas na die tijd geeft Osmocote Exact zoals gebruikelijk
de voedingsstoffen af gedurende de rest van de werkingsduur. De aangegeven totale
werkingsduur blijft ondanks deze vertraging ongewijzigd.

DCT-coating

Nieuwe en uitgebreidere mogelijkheden in de tuinbouw door DCT
De DCT-producten van de vierde generatie – Osmocote Exact Protect en Hi.End – verbreden
de toepassingsmogelijkheden van gecontroleerd vrijkomende meststoffen in de tuinbouw.
Uitspoelingsverliezen vanwege hoge en overbodige afgifte van voedingsstoffen op het
verkeerde moment worden door deze technologie tot een absoluut minimum beperkt. De
afgelopen jaren is Osmocote Exact Protect en Hi.End bij veel teelten in boomkwekerijen de
ideale keuze gebleken. Ook voor potplanten en perkgoed biedt het nieuwe mogelijkheden
voor het optimaliseren van de bemesting en/of teeltresultaat.
Neem contact op met uw ICL Specialty Fertilizers adviseur voor een advies op maat.
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Teeltspecifieke voeding
Door DCT-geprogrammeerde afgiftepatronen
Osmocote Exact Protect is 's werelds eerste volledig dubbel gecoate gecontroleerd

Protect

vrijkomende meststof van ICL Specialty Fertilizers met geprogrammeerde
afgiftepatronen.
Osmocote Exact Protect is verkrijgbaar in werkingsduren van 5-6, 8-9 en 12-14 maanden.
De uitgestelde start is afhankelijk van de werkingsduur ca. 1-3 maanden. Deze nieuwe
productreeks biedt de veeleisende gebruiker geheel nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Korrelgrootte: 2-4 mm

Osmocote Exact Protect is ideaal voor gewassen of situaties waar de eerste periode van de
teelt niet of nauwelijks voeding gewenst is.
Het gewenste resultaat boekt u alleen met het optimale tijdstip van oppotting en de
optimale dosering!
Het principe van uitgestelde afgifte

1M

2M

3M

1M

4M

2M

3M

4M

Osmocote Exact Protect
(met 100 % DCT)

Osmocote Exact Standard

Nitraat-N

Ammonium-N

Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide (MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

IJzer (FE)
als chelaat
van EDAT

Mangaan (Mn)

Molybdeen (Mo)

Zink (Zn)

Product

Stikstof totaal

Osmocote Exact Protect

14

6,2

7,8

8

11

2,0

0,02

0,045

0,42

0,08

0,06

0,02

0,015

14

6,2

7,8

8

11

2,0

0,02

0,045

0,42

0,08

0,06

0,02

0,015

14

6,2

7,8

8

11

2,0

0,03

0,045

0,42

0,08

0,06

0,02

0,015
In (%)

De voordelen van Osmocote Exact Protect
1

Geprogrammeerde afgifte aangepast aan de gewasontwikkeling

2

Ideaal voor situaties waar gedurende de eerste periode teelt niet of nauwelijks
voeding gewenst is

3

1-3 maanden, afhankelijk van de werkingsduur

4

Efficiëntere afgifte van voedingsstoffen

5

Uitgestelde start
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Meegroeiend
voedingsaanbod

Hi.End

In Osmocote Exact Hi.End heeft een deel van de Osmocote Exact korrels een dubbele
coating (DCT). Afhankelijk van de werkingsduur start de afgifte van deze korrels
1-3 maanden na doseren in de potgrond. Door dit geprogrammeerde aanbod aan
voedingsstoffen sluit de afgifte aan bij de behoefte van de plant. Bij de aanbevolen
dosering Osmocote Exact Hi.End is een optimaal resultaat te behalen: voor planten met
een goede kleur en van de hoogste kwaliteit.

Korrelgrootte: 2-4 mm

Osmocote Exact Hi.End zorgt voor meer gewasontwikkeling en een hoger rendement. Het
garandeert een duidelijk efficiëntere voedingsvoorziening van de gewassen. Daarnaast
profiteren zoutgevoelige gewassen van de lage EC-waarde in het substraat aan het begin
van de teelt. Met Osmocote Exact Hi.End is het voor het eerst mogelijk de doseringen bij
zoutgevoelige gewassen te verhogen tot volledige voorraadbemesting.

100

100

75

75

50

50

25

25

(%)

(%)

6m

7m

8m

9m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

werkingsduur.

Zink (Zn)

gr/l potinhoud afhankelijk de

Molybdeen
(Mo)

dosering verhogen met 0,5 -1

Mangaan (Mn)

Exact Standard, ofwel deze

IJzer (FE)
als chelaat
van EDAT

toepassen als bij Osmocote

IJzer (Fe)

kunt u ofwel dezelfde dosering

Koper (Cu)

Afhankelijk van de situatie

Borium (B)

Product

Magnesiumoxide (MgO)

Osmocote Exact Hi.End
Kalium (K2O)

van succes verzekerd!

5m

Fosfaat (P2O5)

dosering Hi.End bent u

4m

Ammonium-N

Alleen met de juiste

3m

Nitraat-N

2m

Stikstof totaal

1m

15

6,6

8,4

9

12

2,0

0,03

0,05

0,45

0,08

0,06

0,02

0,015

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,08

0,06

0,02

0,015

15

6,6

8,4

8

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,08

0,06

0,02

0,015
In (%)

De voordelen van Osmocote Exact Hi.End
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1

Ideaal voor gewassen die meer voeding vragen in de tweede fase van de teelt

2

Geprogrammeerde afgifte sluit nog beter aan bij de gewasbehoefte

3

Ideaal voor zoutgevoelige en traag startende gewassen

4

Efficiënte afgifte van voedingsstoffen en minder verliezen

5

Bijmesten overbodig/minder nodig en hogere rentabiliteit

De nieuwe Osmocote
Exact High K

High K

De nieuwe Osmocote Exact High-K sluit aan op de trend in meststoffen met een
hoog kaliumgehalte en verbetert daarmee de al jarenlang beproefde Osmocote
Exact Standard High K.
Door de integratie van de DCT-technologie wordt de beschikbaarheid van
voedingsstoffen beter toegespitst op de groei van de plant. Een doelgerichte

Korrelgrootte: 2-4 mm

bemesting met extra kalium maakt het mogelijk compacte planten te kweken en
daarmee efficiënter met remstoffen om te gaan eventueel zelfs te verminderen.
Hiermee is al ervaring opgedaan in diverse vaste planten, houtige gewassen en poten perkplanten. Ook voor regio's met een hoog nitraatgehalte in het gietwater biedt
Osmocote Exact High K belangrijke voordelen. Door een verbeterde afgifte in de
nieuwe High K was het ook mogelijk het fosfaatgehalte te verlagen. Dit is gunstig voor
de gewaskwaliteit en uw MPS-opgave.
De nieuwe Osmocote Exact High K complementeert de DCT-familie. Het is gebaseerd
op de beproefde Exact-technologie en verkrijgbaar in vier werkingsduren (3-4, 5-6, 8-9
en 12-14 maanden) Bij de werkingsduren 5-6, 8-9 en 12-14 maanden is een deel van
de korrels dubbel gecoat (DCT-technologie van de vierde generatie).

Nitraat-N

Ammonium-N

Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide
(MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (Mo)

Zink (Zn)

Product

Stikstof totaal

Osmocote Exact High-K

12

4,8

6,2

7

19

1,5

0,01

0,05

0,25

0,04

0,01

0,01

12

4,8

6,2

7

19

1,5

0,01

0,05

0,25

0,04

0,01

0,01

12

4,8

6,2

7

19

1,5

0,01

0,05

0,25

0,04

0,01

0,01

12

4,8

6,2

7

19

1,5

0,01

0,05

0,25

0,04

0,01

0,01
In (%)

De voordelen van Osmocote Exact High K
1

Helpt compacte planten kweken

2

Verhouding N:K ca. 1:1,6

3

Efficiëntere afgifte

4

Ook veilig bij kasteelten

13

Standard

Combineert veiligheid
met constante afgifte
De Osmocote Exact Standard-producten hebben een zeer gelijkmatige afgifte van
voedingsstoffen gedurende de hele werkingsduur.
Osmocote Exact Standaard is de 3e generatie gecontroleerd vrijkomende meststoffen.

Korrelgrootte: 2-4 mm

Deze Osmocote combineert veiligheid en constante kwaliteit tot een zeer betrouwbaar
product. De afgifte volgt een zeer constant en vast patroon. Ook onder glas of plastic bij
hogere temperaturen blijft de afgifte van voedingsstoffen bij Osmocote Exact Standard
altijd gelijkmatig en betrouwbaar. Osmocote Exact Standard is ook een uitstekende keuze
voor plantgatdosering met doseerapparatuur op de oppotmachine.
Dit product wordt met name ingezet in de boomkwekerij, vaste planten en in pot-en
perkplanten. Bij gewassen met een hogere kaliumbehoefte adviseren wij Osmocote Exact High
K. Osmocote Exact Standard is verkrijgbaar in 5 werkingsduren (3-4, 5-6, 8-9, 12-14 en
16-18 maanden).

De voordelen van Osmocote Exact Standard
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1

Werkingsduur eenvoudig herkenbaar aan kleurcodering

2

Bijzonder gelijkmatige afgifte

3

Veilig bij hoge temperaturen, ook onder glas/plastic

4

Veilig bij hoge doseringen

5

Ook bij hoge pH’s een uiterst efficiënt pakket sporenelementen

Nitraat-N

Ammonium-N

Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide
(MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (Mo)

Zink (Zn)

Product

Stikstof totaal

Osmocote Exact Standard

16

7,1

8,9

9

12

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

15

6,6

8,4

9

12

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

15

6,6

8,4

8

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015
In (%)
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Voedingsstoffen in een
tablet
Osmocote Exact Tablet biedt u de mogelijkheid planten eenvoudig, snel en zonder
dure doseerapparatuur van voeding te voorzien gedurende een periode van
maximaal negen maanden.

Tablet, 5,0 g en 7,5 g
Verpakkingseenheid: 7,5 kg

Osmocote Exact Tablet
Standaard Hoog kalium

De tabletten bestaan uit het beproefde Osmocote Exact en een wateroplosbare kleefstof.
Daardoor vallen de tabletten pas uiteen nadat voldoende water de kleefstof heeft
opgelost. Dankzij de conische vorm zijn ze makkelijk in reeds doorgewortelde containers,
potten en hangers/hangmanden te steken.
Osmocote Exact Tablet wordt steeds populairder in retailbedrijven en tuincentra.

14-8-11
(2MgO)+Sp.

Aangekochte planten kunnen snel en veilig worden bemest voordat ze door een tekort aan

14-8-11
10-8-17
(2MgO)+Sp. (2MgO)+Sp.

mooi en groeien langer door, en dat is de beste reclame voor uw bedrijf. Een gerichte

14-8-11
(2MgO)+Sp.

voedingsstoffen in waarde dalen. Goed verzorgde planten blijven bij de consument langer
toepassing van Osmocote Exact Tablet compenseert de uiteenlopende voedingsbehoefte
in gemengde beplantingen. Osmocote Exact Tablet is verkrijgbaar in tabletten van 5,0 en
7,5 gram en in drie werkingsduren (3-4, 5-6 en 8-9 maanden). Osmocote Exact Tablet wordt
geleverd per doos van 7,5 kg.
De Osmocote Exact Tablet is te gebruiken bij boomkwekerijgewassen, vaste planten,
potplanten en perkgoed. Verder wordt het ook vaak gebruikt in in plantenbakken,
hangmanden en solitaire planten in grote potten. Dankzij zijn conische vorm is Osmocote
Exact Tablet eenvoudig in de potgrond te duwen, ook in doorgewortelde containers en
potten. Het gebruik van de wateroplosbare kleefstof verbetert het afgiftepatroon, zodat
de gebruikelijke doseringen aangehouden kunnen worden. Het resultaat is een betere
benutting van de voedingsstoffen. Door de kleurenkorrels is de werkingsduuur makkelijk
te herkennen; 3-4M (rood), 5-6M (bruin) en 8-9M (blauw).

De voordelen van Osmocote Exact Tablet
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1

Eenvoudige en exact doseren

2

Per tablet een vaste hoeveelheid; 5 0f 7,5 gram

3

Dezelfde hoeveelheid meststof per pot/container

4

Bijmesten met een gecontroleerde afgifte gedurende maanden

5

Werkingsduur te herkennen aan kleurcodering

Evenwichtige dosering in
kleine potvolumes en trays
Osmocote Exact Mini is de ideale oplossing voor gebruik in kleine potten en steken zaaitrays en is duidelijk kleiner dan Osmocote Exact. Dat zorgt voor een zeer
gelijkmatige verdeling van de voedingsstoffen in het substraat.
Osmocote Exact Mini is te gebruiken vanaf een potvolume van 20 ml.

Korrelgrootte: 1,4-2 mm

Osmocote Exact Mini is door de potgrond te mengen. Ook is toedienen op de pot of tray
mogelijk nadat het gewas wortels heeft. Oorspronkelijk is Osmocote Exact Mini ontwikkeld
om de periode tussen bewortelingen en het overpotten naar een grotere pot. Stekgrond
is van nature voedingsarm. Dit is gunstig voor de beworteling maar daarna neemt de
behoefte aan voeding snel toe. Mini zorgt voor optimale ontwikkeling. Osmocote Exact
Mini is verkrijgbaar met een werkingsduur van 3-4 maanden en van 5-6 maanden en biedt
alle voordelen van de Exact-technologie. Werkingsduur en afgiftepatroon zijn betrouwbaar!
Osmocote Exact Mini is verpakt in emmers van 10 kg.

Nitraat-N

Ammonium-N

Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide
(MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (Mo)

Zink (Zn)

Product

Stikstof totaal

Osmocote Exact Mini

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015
In (%)

De voordelen van Osmocote Exact Mini
1

Afgifte van voedingsstoffen afgestemd op behoefte

2

Een zeer goede verdeling door de mini korrel

3

Geen zoutstress, want 100% gecoat

4

Makkelijk in gebruik: doormengen of bovenop strooien

5

Compleet pakket spoorelementen

6

Korrelgrootte geschikt voor kleine potten en trays

17

Bewezen prestaties,
deskundig advies

18

Het beste van de tweede
generatie
Niet onder alle teeltomstandigheden is een product van de derde of vierde generatie zoals
Osmocote Exact of Exact DCT nodig voor de beste teeltresultaten. Een lage basisbemesting,
of bij op de pot doseren stelt andere eisen aan een gecoate gecontroleerd vrijkomende
meststof. In deze gevallen is Osmocote Pro een prima alternatief. Echter in een aantal
situaties adviseert ICL Specialty Fertilizers geen Osmocote Pro maar Osmocote Exact Dit

Korrelgrootte: 2-4 mm

vanwege de hoogste eisen mbt veiligheid, productie- en kwaliteitseisen bij Osmocote
Exact. Gebruik Osmocote Exact bij zoutgevoelige gewassen, volledige doseringen, kostbare
planten, gebruik van een plantgatdoseerder, hoge eisen mbt sporenelementen en in
moeilijke groeiomstandigheden en kasteelten.
In talloze vergelijkingstests heeft Osmocote Pro bewezen superieur te zijn onder de gecoate
gecontroleerd vrijkomende meststoffen van de tweede generatie. Osmocote Pro combineert
de beproefde Osmocote-technologie met een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. Het
belangrijkste kenmerk van Osmocote Pro zijn de hoge analysesamenstelling, een compleet
en goed werkzaam pakket spoorelementen en de vooraf bekende werkingsduren.
Dankzij de deels oranjekleurige korrels is Osmocote Pro ook na menging door het substraat
gemakkelijk herkenbaar. Osmocote Pro is verkrijgbaar in de werkingsduren 3-4, 5-6, 8-9 en
12-14 maanden.

Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide (MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

IJzer EDTA
gechelateerd (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (Mo)

Zink (Zn)

Product

Stikstof totaal

Osmocote Pro

19

9

10

2,0

0,01

0,037

0,30

0,06

0,04

0,015

0,011

19

9

10

2,0

0,01

0,037

0,30

0,06

0,04

0,015

0,011

18

9

10

2,0

0,01

0,037

0,30

0,06

0,04

0,015

0,011

18

9

10

2,0

0,01

0,037

0,30

0,06

0,04

0,015

0,011

11

10

19

2,0

0,01

0,037

0,18

0,04

0,02

0,008

0,007

11

10

19

2,0

0,01

0,037

0,18

0,04

0,02

0,008

0,007
In (%)

De voordelen van Osmocote Pro
1

De nummer één onder de gecontroleerd vrijkomende meststoffen
van de tweede generatie

2

Beproefde Osmocote-coatingtechnologie

3

Hoge NPK-samenstelling

4

Compleet pakket sporenelementen

TIP:
Voor volledige voorraadbemesting, zoutgevoelige
gewassen en plantgatdosering is Osmocote
Exact de beste keuze!
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Kwaliteitselementen
calcium & magnesium nu in
één gecoate meststof
Midi Prills

Korrelgrootte: 2.0-4.5mm

Osmocote CalMag bevat kwaliteitselementen calcium & magnesium en is een
belangrijke aanvulling in elke potgrond; zeker bij ‘peat free’ en/of potgronden met
houtvezels, bark, cocos en compost.
Osmocote CalMag is ideaal voor doormengen in potgrond, met gecontroleerde
afgifte van extra calcium en magnesium voor potplanten, perkgoed, vaste planten
en boomkwekerijgewassen in pot. Het past uitstekend in uw bemestingsaanpak met
Osmocote en/of wateroplosbare meststoffen.

Nitraat-N

Calciumoxide
(CaO)

Magnesiumoxide (MgO)

Product

Stikstof totaal

Osmocote Calmag

10

10

17

5
In (%)

De voordelen van Osmocote CalMag
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1

Een gecontroleerd vrijkomende stikstof, calcium en magnesium in 1 product

2

De oplossing voor zacht water en gewassen die extra calcium en magnesium
nodig hebben

3

Efficiënte calcium en magnesium gift, onafhankelijk van uw watergift met
bovendien minder verliezen

4

Osmocote Calmag voegt gedurende de eerste maanden van de groeicyclus extra
stikstof toe; juist wanneer het gewas er om vraagt

5

Aanzienlijk minder verliezen en uitspoeling in vergelijking met wateroplosbaar
calciumnitraat/kalksalpeter

6

Past uitstekend in uw bemestingsaanpak met osmocote en/of wateroplosbare
meststoffen

IJzersulfaatmeststof met
gecontroleerde afgifte
Osmocote Iron – volledig gecoate meststof, voor ijzerbehoeftige potplanten,
perkgoed, vaste planten en container boomkwekerijgewassen.
Midi Prills

Gemaakt voor doormengen in substraten en zeer geschikt om te gebruiken in combinatie
met andere Osmocote producten en wateroplosbare meststoffen om het ijzerniveau in de

Korrelgrootte: 1.0-2.5mm

potgrond te verhogen.

Osmocote Iron

IJzer (Fe)

IJzersulfaat
(FeSO4)

Sulfaat

Product

17,8

17,8

37,8
In (%)

De voordelen van Osmocote Iron
1

Een betere gewaskleur en/of gewasstand

2

Efficiënt ijzer geven zonder verliezen; zelfs bij hogere pH’s. Direct daar waar het
nodig is; bij de wortel

3

Geen watergift nodig en toch een gecontroleerde gift van ijzer

4

IJzerbehoeftige gewassen kunnen zelfs meer ijzer krijgen door inmengen door
de potgrond, zelfs als ze tussen andere planten staan

5

Osmocote Iron wordt niet afgebroken door UV-licht.; UV ontsmetters kunnen
effectiever werken

21

Voor bloeiende en compact
groeiende gewassen met
korte teeltduur
Midi Prills

Korrelgrootte: 1,4-2 mm

Osmocote Bloom is een volledig gecoate, gecontroleerd vrijkomende meststof in
fijne korrels met een hoog K-gehalte.
Osmocote Bloom is speciaal ontwikkeld voor de productie van perk- en balkonplanten
met een korte teeltduur, voor gewassen in packs en kleine potten met een teeltduur van
maximaal drie maanden. Dankzij het gelijkmatige afgiftepatroon en het efficiënte gebruik
van voedingsstoffen is Osmocote Bloom bijzonder milieuvriendelijk inzetbaar. De NPKverhouding 2:1:3 met een hoog K-gehalte is ideaal voor het telen van compacte planten.
Kostbare behandelingen met remmiddelen kunnen zo aanzienlijk worden beperkt.
Bovendien zorgt het hoogwaardige pakket sporenelementen van Osmocote Bloom voor
een goede kleur van de planten.

18

1,5

0,02

0,045 0,35 0,06

Zink (Zn)

7

Molybdeen (Mo)

6,7

Mangaan (Mn)

5,3

IJzer (Fe) EDTAchelaat

12

Koper (Cu)

Borium (B)

Osmocote Exact High K.

Magnesiumoxide (MgO)

systemen adviseren wij

Kalium (K2O)

plantgatdosering-

Fosfaat (P2O5)

bij gebruik van

Ammonium-N

Product

Nitraat-N

Bij langere teelten of

Osmocote Bloom
Stikstof totaal

TIP:

0,05

0,017

0,013
In (%)

De voordelen van Osmocote Bloom
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1

Compacte planten door NPK-verhouding 2:1:3

2

Fijne korrels voor een goede verdeling, ook in kleine potten

3

Makkelijke toediening

4

Bij volledige voorraadbemesting bijmesten overbodig

5

Beter behoud van kwaliteit op weg naar de consument

6

Betere groei bij de consument

Fijn, hoog kaliumgehalte
en veelzijdig
Osmocote Start – volledig gecoate en gecontroleerd vrijkomende meststof in fijne
korrelvorm met een werkingsduur tot zes weken.
Osmocote Start is zowel geschikt om door de potgrond te mengen, als voor bijbemesting
(bijv. van bovenaf). Door de potgrond kan het ook PG-mix vervangen als startmeststof.

Korrelgrootte: 0,85–2 mm

Osmocote Start is toegelaten om uitspoelingsverliezen te verminderen bij open
bedondergronden. Een N:K-verhouding van 1:1,7 zorgt voor compacte planten
Hoogwaardige sporenelementen garanderen optimale groei en een goede kleur van
de gewassen. Het verschil in voedingsstof-afgifte bij temperaturen tussen 10°C en 21°C
is bij Osmocote Start vrij klein. Dat betekent dat ook bij lage temperaturen voldoende
voedingsstoffen beschikbaar zijn. De gelijkmatige afgifte en de bescherming tegen
uitspoeling van voedingsstoffen is een groot voordeel voor alle gewassen die van bovenaf
beregend worden. Osmocote Start is volledig gecoat en zorgt voor lage EC-waarden in het
substraat, voorkomt verbranding bij toepassing van bovenaf en garandeert een optimale
verhouding van voedingsstoffen in de gewassen zonder zoutstress.

Het innovatieve startbemestingssysteem

Hoge EC-waarden in het substraat kunnen de ontwikkeling
bij jonge planten vertragen, omdat deze in het begin

% voedingsstofgehalte
in het substraat

Voedingsbehoefte

erg zoutgevoelig zijn. Toch hebben ze al na korte tijd

100

grotere hoeveelheden voedingsstoffen nodig voor een

80

optimale en vlotte ontwikkeling. Met Osmocote Start zijn

60

hogere doseringen in het substraat bij lage EC-waarden

40
20
0

mogelijk. Gebruikt als startmeststof ontstaan hele nieuwe

Normale
startmeststof

mogelijkheden, bijv. bij de beworteling van jonge planten.

Tijd

Nitraat-N

Ammonium-N

Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide (MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (Mo)

Zink (Zn)

Product

Stikstof totaal

Osmocote Start

11

4,7

6,3

11

17

2,0

0,01

0,11

0,38

0,05

0,009

0,014
In (%)

De voordelen van Osmocote Start
1

Snelle wortelontwikkeling

2

Fijne korrel voor optimale verdeling

3

Toegelaten als vervanger voor PG-mix om uitspoeling te minimaliseren

4

Voedingsvoorziening onafhankelijk van watergift

5

Gelijkmatige afgifte gedurende zes weken
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Veilige bemesting met
sporenelementen en een
extra portie magnesium
Micromax Premium bevat alle sporenelementen die nodig zijn voor de groei van de
plant en heeft een uitgekiende langwerkende afgifte. De werking is zeer gelijkmatig
en houdt na een snel opstarteffect tot zestien maanden lang aan. Zelfs bij hoge pHwaarden (> 6,5) blijft het aanbod van sporenelementen gegarandeerd.
Micromax Premium is geschikt voor menging door het teeltsubstraat voor
containerboomkwekerijgewassen, zaai- en stekgoed, en pot- en perkplanten, en om
ingewerkt te worden in vollegrondsteelten. Voor gewassen in volle grond kan Micromax
Premium uitgestrooid worden en vervolgens in de aarde gewerkt.
Micromax Premium garandeert bij lage doseringen van Osmocote Exact en Osmocote
Pro het aanbod sporenelementen en is met name geschikt voor gewassen met een hoge
spoorelementbehoefte, onder andere buxus, calluna, hydrangea, pieris en vinca.

“ De plantgroei wordt beperkt door het

Met Micromax Premium geeft u een
compleet en gebalanceerd pakket aan
sporenelementen.

24

Cu

Minimum

Mn

Justus von Liebig’s ‘Wet van het Minimum’

Fe

andere elementen voldoende aanwezig zijn.”

B

gebrek aan één enkel element, ook als de

Dr. Whitkomb, verbonden aan de

Controle behandeling

Micromax Premium
50 g/m³

Micromax Premium
100 g/m³

Vergelijkbaar
product 100 g/m³

Micromax Premium
150 g/m³

Micromax Premium
300 g/m³

‘Oklahoma State University’ in Amerika,
heeft jarenlang experimenten
uitgevoerd met combinaties van
sporenelementen. Uit meer dan
tachtig verschillende samenstellingen
koos hij Micromax als beste product.
Micromax Premium heeft ook
in de praktijk bewezen een goed
presterende sporenelementenmix
te zijn. Zelfs bij lange teelten en onder
moeilijke groeiomstandigheden.

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (Mo)

Zink (Zn)

Sulfaat (So3)

Product
alle sporenelementen
zijn 100%
wateroplosbaar

Magnesiumoxide (MgO)

Micromax Premium

15

0,2

1

15

2,5

0,04

1

38
In (%)

De voordelen van Micromax Premium
1

Bijzonder effectieve combinatie van sporenelementen en magnesium

2

Perfect opstarteffect; gebreksverschijnselen van sporenelementen verdwijnen
snel

3

Werking tot zestien maanden

4

Stofvrije formule en zeer veilig in gebruik

5

Stimuleert de beworteling

6

Goede bladkleuring en zeer lage uitspoeling
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De Osmocote productlijn
en samenstellingen
Ammonium-N

Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide (MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

14

6,2

7,8

8

11

2,0

0,02

0,046

0,41

0,05

0,018 0,013

Osmocote Exact
Tablet

14

6,2

7,8

8

11

2,0

0,02

0,046

0,41

0,05

0,018 0,013

Osmocote Exact
Tablet, Hoog kali

10

4,2

5,8

8

17

2,0

0,01

0,046

0,25

0,03

0,01

Osmocote Exact
Tablet

14

6,2

7,8

8

11

2,0

0,02

0,046

0,41

0,05

0,018 0,013

Zink (Zn)

Nitraat-N

Osmocote Exact
Tablet

Werking

Stikstof totaal

Product

Molybdeen (Mo)

Osmocote Exact Tablet

0,01

In (%)

Osmocote Exact Standard High K, Mini
IJzer EDTA
gechelateerd (Fe)

1,5

0,01 0,05

20

0,05

0,025 0,03 0,01 0,01

High K

12

4,8

6,2

7

19

1,5

0,01 0,05

19

0,05

0,025 0,03 0,01 0,01

High K

12

4,8

6,2

7

19

1,5

0,01 0,05

19

0,05

0,025 0,03 0,01 0,01

High K

12

4,8

6,2

7

19

1,5

0,01 0,05

19

0,05

0,025 0,03 0,01 0,01

Mini

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03 0,05

-

-

0,45 0,06 0,02 0,015

Mini

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03 0,05

-

-

0,45 0,06 0,02 0,015

Zink (Zn)

Sulfaat (SO3)

19

Molybdeen (Mo)

Magnesiumoxide (MgO)

7

Mangaan (Mn)

Kalium (K2O)

6,7

IJzer (Fe)

Fosfaat (P2O5)

5,3

Koper (Cu)

Ammonium-N

12

Borium (B)

Nitraat-N

High K

Werking

Stikstof totaal

Product

In (%)

Osmocote Calmag

Nitraat-N

Calciumoxide
(CaO)

Magnesiumoxide (MgO)

IJzer (Fe)

IJzersulfaat
(FeSO4)

Sulfaat

Product

Stikstof totaal

Product

Osmocote Iron

10

10

17

5

17,8

17,8

37,8

In (%)
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In (%)

Osmocote Exact Standard, Lo.Start, Hi.End en Protect

Nitraat-N

Ammonium-N

Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide (MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (Mo)

Zink (Zn)

Standard

16

7,1

8,9

9

12

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

Standard

15

6,6

8,4

9

12

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

Hi.End

15

6,6

8,4

9

12

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

Standard

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

Hi.End

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

Protect

14

6,2

7,8

8

11

2,0

0,02

0,045

0,42

0,06

0,02

0,015

Standard

15

6,6

8,4

9

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

Hi.End

15

6,6

8,4

8

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

Protect

14

6,2

7,8

8

11

2,0

0,03

0,045

0,42

0,06

0,02

0,015

Lo.Start

15

6,6

8,4

8

11

2,0

0,03

0,05

0,45

0,06

0,02

0,015

Werking

Stikstof totaal

Product

In (%)

In (%)

Ammonium-N

Ureum (N-Ur)

Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide (MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

Mangaan (Mn)

19

6,3

8,2

4,5

9

10

2,0

0,01

0,037

0,30

0,04

0,015 0,011

Pro

19

6,3

8,2

4,5

9

10

2,0

0,01

0,037

0,30

0,04

0,015 0,011

Pro

18

5,6

7,3

4,1

9

10

2,0

0,01

0,037

0,30

0,04

0,015 0,011

Pro

18

5,6

7,3

4,1

9

10

2,0

0,01

0,037

0,30

0,04

0,015

Start

11

4,7

6,3

–

11

17

2,0

0,01

0,110

0,38

0,05

0,009 0,014

Topdress

22

4,9

5,8

11,3

5

6

2,0

–

0,05

0,80

0,30

Bloom

12

5,3

6,7

–

7

18

1,5

0,02

0,045

0,35

0,05

–

Zink (Zn)

Nitraat-N

Pro

Werking

Stikstof totaal

Product

Molybdeen (Mo)

Osmocote Pro, Osmocote Start, Osmocote Topdress FT, Osmocote Bloom

0,01

0,100

0,017 0,013
In (%)

Osmocote Pro
Fosfaat (P2O5)

Kalium (K2O)

Magnesiumoxide (MgO)

Borium (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

IJzer EDTA
gechelateerd (Fe)

Mangaan (Mn)

Molybdeen (Mo)

Zink (Zn)

High-K

11

10

19

2,0

0,01

0,037

0,18

0,04

0,02

0,008

0,007

High-K

11

10

19

2,0

0,01

0,037

0,18

0,04

0,02

0,008

0,007

Werking

Stikstof totaal

Product

In (%)
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De beste keuze in
professionele meststoffen
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Kies het juiste Osmocote
product en afgiftepatroon
Teelt u container boomkwekerijgewassen, vaste planten,
potplanten of perkgoed in substraat (potgrond)?

NEE

1

JA

1 Osmocote

Mengt u Osmocote® door de potgrond en/of
doseert u Osmocote® in het plantgat?
JA

NEE

Doseert u Osmocote op de
potten? Is er sprake van
herbemesting van planten
in het jaar nadat de planten
gepot zijn?

JA

NEE

2 Osmocote

JA

Kies voor Osmocote Exact
of Osmocote Pro door
het beantwoorden van
onderstaande vragen:

Is een werkingsduur
van 6 weken
toereikend?

JA

2

NEE

3

Start
Product kan gemengd
of boven op de potten
gestrooid worden
(geen plantgatdosering).

3 Osmocote

Teelt u gewassen
die veel waard zijn?

JA NEE

Teelt u in kassen of
tunnels?

JA NEE

Gebruikt u plantgatdosering?

JA NEE

Is het gehalte aan
sporenelementen
voor uw planten
belangrijk?

Osmocote is speciaal
geschikt voor
toepassing in de
vollegrond.
Vraag uw meststoffen
leverancier om advies.

NEE

Is de vereiste werkingsduur
maximaal 6 weken?

Aanbevolen
product

JA NEE

Teelt u zoutgevoelige
gewassen?

JA NEE

Wilt u het maximale
rendement uit uw
meststoffen halen?

JA NEE

Vindt u het belangrijk
de meest betrouwbare gecoate
meststof te gebruiken?

JA NEE

Gebruikt u meer dan
75% van de normaal
geadviseerde dosering?

JA NEE

Topdress FT
Gebruik van Osmocote
Exact voor dosering
op potten is een
alternatief. Overweeg
of dit voordelen biedt.

4 Osmocote Pro

Heeft u één of meer van bovenstaande vragen
beantwoord met ‘JA’?

5 Osmocote Exact

Standard
		
6 Osmocote Exact
Standard HighK
7 Osmocote Exact
NEE

4

JA

Hi.End
beschikbaar in 5-6 M,
8-9 M en 12-14 M

8 Osmocote Exact

Standard
met extra toevoeging
van Osmocote Start

Kweekt u veel verschillende gewassen en is het niet mogelijk
de gecoate meststof voor elk gewas apart toe te passen?
Teelt u gewassen die in de tweede teeltfase
meer voeding nodig hebben?

NEE

Teelt u gewassen die juist in de fase na
oppotten meer voeding nodig hebben?

NEE

Teelt u kalium behoeftige gewassen?

NEE

Teelt u gewassen die extra calcium en
magnesium nodig hebben?

NEE

Teelt u gewassen die extra ijzer nodig hebben?

NEE

JA

5

JA

7

JA

8

JA

6

JA

9

JA

10

NEE

5

9 Osmocote Exact

Standard of Hi.End
met extra toevoeging
van Osmocote CalMag

10 Osmocote Exact

Standard of Hi.End
met extra toevoeging
van Osmocote Iron

29

Kies de optimale
Osmocote werkingsduur
1

Stap 1
Kies een werkingsduur die minimaal even lang is als de teeltduur.

2

Stap 2
Overweeg een langere werkingsduur zodat de planten ook na aflevering bij uw
klanten sterk en gezond blijven. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers adviseur naar de
resultaten van proeven waaruit blijkt dat Osmocote een positief effect heeft op de
kwaliteit en houdbaarheid van planten.

3
Verschillen in dagelijkse
afgifte bij verschillende
werkingsduren
Als we de werkingsduren
3-4, 5-6 en 8-9 maanden
met elkaar vergelijken
bij een gelijke dosering
(bijvoorbeeld 3 g/l), is
de dagelijkse afgifte
het hoogst bij 3-4
maanden omdat de
voedingsstoffen hierbij
over een relatief korte
periode vrijkomen.

Overweeg een andere werkingsduur als het klimaat of de temperatuur een rol spelen.
Kies een langere werkingsduur bij warme omstandigheden:
- Door de hogere temperatuur is de werkingsduur korter.
- Verlaag de dosering Osmocote voor een juiste dagelijkse afgifte van
voedingsstoffen.
- Omdat de werkingsduur korter is, komen er dagelijks meer voedingsstoffen vrij.
Kies een kortere werkingsduur bij koude omstandigheden:
- Door de lagere temperatuur is de werkingsduur langer.
- Verhoog de dosering Osmocote voor een juiste dagelijkse afgifte van
voedingsstoffen.

Opmerking: Osmocote
Exact Standard en
Osmocote Pro zijn
beschikbaar met
werkingsduren tussen
3-4 en 12-14 maanden.
Andere afgiftepatronen
zijn alleen beschikbaar
in de specifieke
werkingsduren die voor
de toepassing van die
producten belangrijk zijn.

Invloed van de temperatuur op de werkingsduur
35°C

% voedingsstofgehalte
in het substraat

Dagelijkse afgifte

- Omdat de werkingsduur langer is, komen er dagelijks minder voedingsstoffen vrij.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tijd (maanden)
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Stap 2

De werkingsduur van de
producten is vastgelegd bij
21 °C.

30°C
25°C

21°C

20°C
15°C
10°C
5°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tijd (maanden)

Kies de juiste Osmocote
dosering

Voorbeeld verdunning
Hoeveelheid meststoffen
per pot = 12 g

Waar moet u rekening mee houden?
zz De aanbevelingen van ICL Specialty Fertilizers zijn gebaseerd op potgrond zonder
startbemesting en is in gram/L potinhoud.
zz Vraag advies aan uw ICL-SF adviseur voor potmaten van 10L en groter.
zz De genoemde dosering moet in de gehele pot aanwezig zijn. Bij verdunning dient
u dit te compenseren met een hogere dosering. Als u bijvoorbeeld een plant in een
grotere pot zet, dient de dosering Osmocote hieraan te worden aangepast.

3 liter grond 2 liter grond
3 x 4 g/l = 12 g 2 x 6 g/l = 12 g
In vergelijking met
de oorspronkelijke
dosering van 4 g/l, moet
de dosering worden
verhoogd tot 6 g/l.

zz Als u de volledige dosering gebruikt, raadt ICL Specialty Fertilizers u het gebruik van
Osmocote Exact aan.
zz Voor Osmocote Exact Hi.End moet u de dosering, afhankelijk van de gekozen
werkingsduur, met 0,5-1 gr/L potinhoud verhogen. Meer informatie hierover vindt u
op pagina 15.
zz Wilt u een advies afgestemd op uw gewassen en omstandigheden? Neem dan
contact op met uw ICL Specialty Fertilizers adviseur voor een advies op maat.

Aanbevolen
dosering voor
potplanten
(g/l)

Aanbevolen
dosering voor
container
boomkwekerijgewassen
(g/l)

Osmocote Exact

Werkingsduur
Lage voedingsbehoefte

1,5-2,0

2,0-3,0

3,0-4,0

niet aanbevolen

2,0-2,5

3.0-3.5

4.0-4.5

4,0-6,0

Gemiddelde
voedingsbehoefte

2,0-3,0

3,0-4,0

4,0-5,0

2,0-2.5

3.0-3.5

4.0-4.5

5.0-5.5

6,0-8,0

Hoge
voedingsbehoefte

3,0-4,0

4,0-5,0

5,0-6,0

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0-10,0

* g/l = aantal gram Osmocote Exact per liter potinhoud.
De genoemde doseringen zijn niet van toepassing voor Osmocote Exact Hi.End en Osmocote Exact Protect.
De aanbevolen doseringen voor deze producten vindt u op pagina 13.
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Doseertechnieken
Doseerapparatuur bij de oppotmachine biedt als voordeel dat de N:K-verhouding, de
dosering en de werkingsduur van de Osmocote gecontroleerd vrijkomende meststoffen
kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften van het betreffende gewas. De
bijzonder gelijkmatige en homogene productkwaliteit van Osmocote Exact garandeert
exacte dosering en een storingsvrije werking van de doseerapparatuur.

1. Gangbare plantgatdosering

Pot met
plantgat

Plantgatdosering

2. Plantgatdosering
‘Side dibbling’-methode

Meststof
direct
bij de wortel

Kuiltjes
drukken
met drukplaat

Verdeling
meststof

Meststof aan
de rand

3. Elevatormethode

Pot voor 1/3
gevuld
met substraat

Voordelen van puntdosering
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1

Minder onkruid

2

Minder mossen, vooral levermos

3

Lagere arbeidskosten (verzorging, verzending)

4

Flexibel, voedingsaanbod af te stemmen op gewas

5

Geen opslagproblemen vanwege bemeste substraten

Verdeling
meststof

Meststof
vormt
één laag

Toepassingsmogelijkheden van puntdoseerders
1. Plantgatdosering
Standaardprocedure – Osmocote Exact valt direct in het plantgat.
Plantgatdosering

2. ‘Side dibbling’-methode
De ‘side dibbling’-methode is een verbetering van de momenteel toegepaste puntdosering.
De meststof wordt hierbij niet meer rechtstreeks bij de wortels toegediend, maar naast
de kluit. De ‘side dibbling’-methode is geschikt voor zeer gevoelige gewassen zoals buxus,
skimmia of ericaceae. Hiervoor zijn gestandaardiseerde doseerders verkrijgbaar. Met
enige handigheid kunt u voor elke oppotmachine zelf een doseerder en de bijbehorende
aandrukplaat maken.

‘Side dibbling’-methode

3. Elevatormethode
Bij elevatordosering valt Osmocote Exact samen met het substraat in de pot. Vervolgens
wordt het plantgat geboord. De standaarddoseerder wordt met een kant-en-klare
montageset op de elevator bevestigd.
Voordeel: de meststof bevindt zich niet op één punt maar is verdeeld door een laag
substraat in de pot.

Betrouwbare puntbemesting met Osmocote Exact
Veilig – de veiligste Osmocote ooit
Stofvrij – storingsvrije werking met puntdoseerapparatuur
Gelijkmatige korrelgrootte – zeer ronde korrels van vrijwel
exact dezelfde grootte garanderen dat elke pot dezelfde
hoeveelheid meststof krijgt.
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BOOMKWEKERIJ

Het resultaat telt!
Een kweker is er net als iedere ondernemer op uit om op zo efficiënt mogelijke
wijze het beste financiële resultaat te behalen. Op een kwekerij is het teeltresultaat
hierop van grote invloed. Want; des te meer planten in kwaliteitsklasse 1, des te
hoger het bedrijfsresultaat.
In de containerboomkwekerij bedragen de bemestingskosten slechts één tot drie
eurocent per plant, uitgaande van een container van één liter met een dosering van vier
gram Osmocote Exact per liter potgrond. Een klein bedrag, aangezien de invloed van de
bemesting op de kwaliteit van de plant procentueel gezien vele malen groter is.

Proefopzet: ICL Specialty Fertilizers Proefstation / Nederland
Viburnum tinus, half maart opgepot 5 g/l (Hi.End 6 g/l)
Kwaliteisklassen Viburnum titus
I

Beste plantkwaliteit, ± € 1,50 / plant

II

Gemiddelde plantkwaliteit, ± € 1,00 / plant

III	Onverkoopbare planten, € 0,00 / plant
(kosten afvoer afval?)

Invloed van meststoffen op het financiële resultaat
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2,5

50

2

40

1,5

30

1

20

0,5

10

0

0

Daling financieel resultaat in %

Bemestingskosten (cent/plant)

3

Kleine wijzigingen in
bemestingskosten
kunnen een grote
invloed hebben op het
financiële teeltresultaat.

Proeven tonen resultaat en invloed van
meststoffen aan

Het Osmocote
concept uit 1967 is
nog altijd actueel

Door middel van proeven met meststoffen maakt ICL Specialty Fertilizers inzichtelijk
welke resultaten u kunt bereiken en hoe groot de invloed van meststoffen daarop is.
Behalve op versgewicht en grootte, beoordeelt ICL Specialty Fertilizers de planten ook
op kwaliteit. Voor de kwaliteit hebben kwekers richtlijnen opgesteld; de planten vallen in
kwaliteitsklasse I, II of III. Vervolgens wordt aan de kwaliteitsklasse van de plant een, ook
door de kweker bepaalde, realistische prijs gehangen. Om goed te kunnen vergelijken,
wordt de opbrengst altijd doorgerekend naar 10.000 planten. Handig, want op deze manier
is de vertaalslag naar de praktijk gemakkelijk te maken.

Kwaliteitsklassen: Virburnum tinus

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Met Osmocote Exact wordt

100

in deze proef het grootste

80
Percentage van planten

“Geef planten op
een zo efficiënt
mogelijke wijze alle
voedingselementen
die voor de groei
noodzakelijk zijn en
beperk uitspoeling
daarbij tot een
minimum.”

aantal verkoopbare
planten in kwaliteitsklasse

60

1 geproduceerd.

40
20
0
-20

Product Z
8M

Osmocote Pro
8-9 M

Product Y
8M

Product X
180 D

Product X
140 D

Product W
8M

Osmocote Exact
Hi.End 8-9 M

Osmocote Exact
Standard 8-9 M

-40

Kwaliteitsklassen: Virburnum tinus (in €)
Met Osmocote Exact

14.000

Hi.End in de geadviseerde

12.000

dosering van 6 g/l, is

10.000

het financiële resultaat
in deze proef 20 tot

8.000

87% hoger dan met

6.000

andere gecontroleerd

4.000

vrijkomende meststoffen.

2.000

Product Y
8M

Osmocote
Pro 8–9 M

Product M
8M

Product X
180 D

Product X
140 D

Product W
8M

Osmocote Exact
Hi.End 8–9 M

Osmocote Exact
Standard 8–9 M

0

Conclusie
Bepalend voor het teeltresultaat is de keuze voor en de dosering van de juiste meststof.
De juiste dosering bepaalt u aan de hand van de voedingsbehoefte van de plant en de
teeltduur. Proeven tonen het aan: met Osmocote Exact behaalt u het beste teeltresultaat!

35

Bespaar tijd met
Osmocote Exact
Met een volledige bemesting van Osmocote Exact is het proces van bijmesten niet
langer nodig. Bovendien is bij het gebruik van wateroplosbare meststoffen lastig te
bepalen wat het juiste bemestingsmoment is. Vaak wordt door omstandigheden het
optimale moment gemist, wat kan resulteren in een voedingsgebrek en daardoor een
plant van mindere kwaliteit.
De jarenlange ervaring leert dan ook dat volledige bemesting met Osmocote Exact
Standard of Osmocote Exact Hi.End teelttechnische én economische voordelen biedt
ten opzichte van bemesten met wateroplosbare meststoffen.
Ook bij teelten met een hoge voedingsbehoefte in de tweede helft van de teelt is
een volledige bemesting met Osmocote Exact mogelijk. ICL Specialty Fertilizers
ontwikkelde hiervoor het product Osmocote Exact Hi.End. De DCT-technologie (Dual
Coating Technology) zorgt ervoor dat de afgifte van voedingsstoffen deels wordt
uitgesteld waardoor een ‘ingebouwde herbemesting’ in de tweede helft van de teelt
plaatsvindt

Vergelijking van vrijgavepatronen
Osmocote Exact Hi.End 8-9 M,
dosering 5 g/l
Osmocote Exact Standard 8-9 M,
dosering 4 g/l

125
100
75
50

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M

Voordelen van volledige bemesting
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1

Bijmesten met wateroplosbare meststoffen is (normaal gesproken) niet nodig

2

Meer teeltzekerheid bij uiteenlopende weersomstandigheden

3

Besparing op arbeidskosten

4

Perfecte plantkwaliteit

5

Minder verliezen door uitspoeling

Osmocote, the Green Choice
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POT- EN PERKPLANTEN

Osmocote Exact: zeker
van een goed resultaat
Osmocote Exact: de zekerheid van een goed resultaat
Om de continuïteit van een teelt te waarborgen zijn zekerheid en een constant goed
resultaat erg belangrijk. Door een voorraadbemesting met Osmocote Exact in de potgrond
zijn uw potplanten verzekerd van een continu aanbod van voedingselementen. De manier
van watergeven heeft hierop geen invloed.
Basisbemesting met Osmocote Exact
Als basisbemesting in de pot- en perkplantenteelt adviseert ICL Specialty Fertilizers een dosering
van 75 procent van de plantbehoefte tijdens de teelt. De resterende 25 procent kunt u naar
behoefte van de plant invullen met wateroplosbare meststoffen. Het voordeel? Een constant
voedingsaanbod, onafhankelijk van gewas- en teeltomstandigheden. De basisbemesting
met Osmocote Exact voorkomt een gebrek aan voedingselementen. Dit geeft u zekerheid en
bovendien de mogelijkheid om bij te sturen door wateroplosbare meststoffen in te zetten.
Ken de behoeften van uw gewas
Een optimale bemesting vereist kennis van de plantbehoefte. Bij een basisbemesting met
Osmocote Exact kan deze hoeveelheid op de dosering wateroplosbare meststoffen in
mindering worden gebracht.

Osmocote Exact doormengen door de potgrond
Aanvoer meststoffen in %
100

75

50

Wateroplosbare meststoffen

25

Voedingsbehoefte gewas
Doorgemengd door de potgrond

0
1
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2

3

4

5

6

Maanden

Bemesting en watergift gescheiden
Een belangrijk voordeel van een basisbemesting met Osmocote Exact is de scheiding
van watergift en bemesting. Omdat Osmocote Exact door de potgrond is gemengd, is er
geen watergift nodig om te plant van voedingsstoffen te voorzien. Bij situaties waarin het
niet nodig of gewenst is om water te geven, heeft de plant toch voeding. Dit voorkomt
tekorten en bijvoorbeeld plukken van geel blad bij aflevering. Met een basisbemesting
met Osmocote Exact heeft u hier geen last van en is uw gewas continue voorzien van
voedingsstoffen.
Osmocote Exact tabletten bieden uitkomst
Wanneer de voedingsbehoeften van uw gewassen uiteenlopen, kunt u ervoor kiezen om
de dosering van de basisbemesting gelijk te houden. Met Osmocote Exact tabletten kunt
u vervolgens in de resterende voedingsbehoefte voorzien. De tabletten brengt u eenmalig
aan bij het oppotten of uitzetten van de planten.
Bemesting van koude teelten
Vooral in de wintermaanden is een continue voedingsvoorziening voor koud geteelde
gewassen belangrijk. De waterbehoefte is klein en daarmee is ook de gelegenheid om
wateroplosbare meststoffen toe te dienen beperkt. Osmocote Exact zorgt ervoor dat
er voldoende hoofd- en sporenelementen beschikbaar zijn voor uw gewas, óók bij lage
temperaturen. De investering in een goede basisbemesting met Osmocote Exact draagt bij
aan een uniformer gewas van een betere kwaliteit en dat levert u een kostenbesparing op
bij het sorteren en afleveren van uw planten.
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Innovatieve oplossingen voor de tuinbouw

OSMOCOTE - THE GREEN CHOICE

Ecologie en economie
Osmocote verenigt de tegenstellingen

Al in 1967 formuleerden de uitvinders van Osmocote-meststof een heldere
doelstelling: planten uiterst efficiënt voorzien van alle voedingsstoffen die nodig zijn
voor de groei, bij gelijktijdige minimalisering van de uitspoeling. Tegenwoordig is dit
actueler dan ooit.
Bij teelten in pot en container wordt het aanbod van voedingsstoffen beïnvloed door
klimatologische omstandigheden (neerslag en temperatuur) en de technische uitrusting.
Overmatige watergift leidt bij vloeibare bemesting tot een lage benuttingsgraad, met
als gevolg dat veel van de toegediende voedingsstoffen verloren gaan. Omdat het
totale oppervlak toeneemt, stijgt ook het gevaar dat voedingsstoffen uitspoelen in het
grondwater.
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
Sinds 2000 is de Kaderrichtlijn Water van de Europese Unie van kracht die strengere eisen
stelt aan de bescherming van het oppervlakte- en grondwater. Doel van deze richtlijn is de
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren, en dat heeft gevolgen voor de
de eisen met betrekking tot uitspoeling en emissie.
Actuele onderzoeksresultaten tonen de urgentie van de uitspoelingsproblematiek
aan en laten zien dat door gebruik van Osmocote Exact de efficiëntie van de
voedingsstofvoorziening aanzienlijk verbetert. Sinds 1990 houdt ICL zich in tal van proeven
bezig met dit vraagstuk (zie onderstaand overzicht). Het resultaat van deze onderzoeken
resulteerde in de ontwikkeling van de Osmocote-producten van de derde en vierde
generatie.

Een greep uit onze proeven - efficiëntie van voedingsstofvoorziening van gecoate meststoffen
1990 Efficiëntie van Osmocote in containers
Praktijkproef in NL

1999	Efficiëntie van Osmocote Exact
in containers - PPO Lisse NL

2009	Efficiëntieproeven van Osmocote DCT
in containers - PCS Destelbergen België

1990	Vergelijking gecoate meststof en vloeibare
meststof in circulerende systemen – NL

2003	Efficiëntievergelijking Osmocote Exact
en vloeibare bemesting
LVG Bad Zwischenahn

2010	Uitspoelingsproeven bij perkgewassen
RATHO Frankrijk

1993	Praktijkproeven met officieel advies voor
evenwichtige bemesting – Lisse NL
1995	Efficiëntie van Osmocote in containers
Scotts Versuchsstation - NL
1996	Vergelijking gecoate meststoffen in
containers - PPO Lisse NL
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2004	Uitspoelingsproeven met Osmocote
DCT Technologie – PPO Lisse NL
2007	Uitspoelingsproeven met Osmocote
DCT Technologie – LVG Bad Zwischenahn

2010	Vergelijking gecoate meststoffen in
containers - PCS Destelbergen België
2006 Proeven met volledige voorraadbemesting
-2012 van Calluna
LVG Straelen

Open teeltsystemen met zwakke punten
Bij onderzoek naar de water- en voedingsstofbenutting in verschillende gangbare
teeltsystemen blijkt dat in veel systemen grote hoeveelheden water en voedingsstoffen
verloren gaan (zie afb. hieronder).
Minder uitspoeling met Osmocote Exact
In tegenstelling tot klassieke vloeibare bemesting bieden Osmocote Exact meststoffen
moderne mogelijkheden om het verlies van voedingsstoffen te verminderen. De
combinatie met een Osmocote Exact-basisbemesting kan weliswaar al zorgen voor minder
uitspoelingsverlies, maar daarmee boekt de teler nog slechts een gedeeltelijk succes.
Alleen een volledige voorraadbemesting met Osmocote Exact kan uitspoeling efficiënt
verminderen. In veel boomkwekerij en vaste planten bedrijven is dit al gebleken. Jarenlange
ervaring toont aan dat Osmocote Exact zelfs belangrijke voordelen biedt bij de steeds vaker
extreme weersomstandigheden.
Economische voordeel van gecoate meststoffen
Stijgende kostendruk in de tuinbouw vereist van de productiemanager dat hij alle
productiefactoren onder de loep neemt. Uiteraard horen meststoffen daar ook bij. Bij de
water- en meststoffenbenutting van bijv. slechts 36% (zie afb. hieronder) blijft twee derde
van de toegediende hoeveelheid water en meststoffen onbenut, omdat dit deel de potten/
containers niet bereikt. Dat betekent dat het bij efficiënte toepassing mogelijk is om tot
64% te besparen. Bij nog ongunstigere situaties is het onbenutte aandeel voedingsstoffen
mogelijk zelfs nog hoger. Een efficiënter voedingsaanbod door Osmocote Exact is dus niet
alleen goed voor ons milieu, maar maakt ook de teelt als geheel economischer.

9x9-cm-pot
98/m²

11-cm-pot
29/m²

10-cm-pot
10/m²

19-cm-/3-l-pot
5/m²

FEIT:
Klassieke vloeibare
bemesting is

100%

39%

36%

48%

79%

20%

10%

14%

noch economisch,
noch ecologisch.
Osmocote Exact
daarentegen
biedt een moderne en
individuele oplossing

99%

27%

13%

18%

voor vermindering van
uitspoeling in pot- en
containergewassen.

Meststoffenbenutting bij verschillende teeltsystemen (Norbert Gröger 2008)
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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.
RHP
Naast onze ISO certificeringen zijn de producten van ICL Specialty Fertilizers RHP
gecertificeerd. RHP is sinds 1963 het Europese kenniscentrum voor potgrond en substraat
(teeltmedia) voor de professionele tuinbouw en de consument.
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Notities
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ICL Specialty Fertilizers, dé bemestingsspecialist
voor containerboomkwekerij en pot- en perkplanten
Neem contact op met uw ICL adviseur voor een advies op maat
Monique van Slobbe
Segment Sales Manager
Ornamental Horticulture
+31 (0)6 53 63 53 81
monique.vanslobbe@icl-group.com

Boomkwekerij en vaste planten
1 + 2 + 3 - Eric Brachter
+31 (0)6 53 46 22 17
eric.brachter@icl-group.com

5 - Paul van Kempen
+31 (0)6 27 23 91 60
paul.vankempen@icl-group.com

1 + 2 - Mark van Dulmen
+31 (0)6 11 64 14 06
mark.vandulmen@icl-group.com

6 - Paul Dupas
+32 (0)495 36 02 07
paul.dupas@icl-group.com

3 + 4 - Roel Bloemert
+31 (0)6 22 43 01 34
roel.bloemert@icl-group.com

7 - Klaas De Boeck
+32 (0)495 26 44 82
klaas.deboeck@icl-group.com

Potplanten en perkgoed
1 + 2 - Riny Westdijk
+31 (0)6 51 43 40 61
riny.westdijk@icl-group.com

5 - Paul van Kempen
+31 (0)6 27 23 91 60
paul.vankempen@icl-group.com

2 - Mark van Dulmen
+31 (0)6 11 64 14 06
mark.vandulmen@icl-group.com

6 - Paul Dupas
+32 (0)495 36 02 07

3 + 4 - Roel Bloemert
+31 (0)6 22 43 01 34
roel.bloemert@icl-group.com

7 - Klaas De Boeck
+32 (0)495 26 44 82
klaas.deboeck@icl-group.com
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ICL Specialty Fertilizers
Koeweistraat 4, 4181 CD Waardenburg
Nederland
Tel.: +31 (0) 418 655 700
Fax: +31 (0) 418 655 795
Email: info@icl-group.com
www.icl-sf.nl
Neem voor meer informatie contact op met uw ICL
Technical Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl

0117-MHQ_EV

paul.dupas@icl-group.com

