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Nieuwe Osmocote Exact High K,
voor de uitstekende kwaliteit
in compact groeiende planten
De beste producten voor uw gewas! Als je als
onderneming vooruit wilt, moet je zorgen dat
je elke dag weer beter wordt. Dat kan door de
nieuwe Osmocote High K in te zetten.
Met nieuwe Osmocote Exact High K introduceren
we een gecontroleerd vrijkomende meststof die
uitstekend geschikt is voor de teelt van compacte
planten.
Voor de detailhandel en consumentenmarkt
betekent een hoge plantkwaliteit in de eerste
plaats compacte, goed gekleurde, bloemrijke
planten met een goede houdbaarheid.

Verander altijd een
winnend team!
NIEUW
Men zegt dat je een winnend team nooit moet veranderen. Wij geloven
echter niet in dat gezegde als je dat winnende team nog beter en
efficiënter kunt maken. Onze Osmocote Exact High K-collectie wordt
daarom vervangen door compleet nieuwe High K-producten die nóg
betere prestaties geven.
Dankzij onze innovatieve DCT (Dubbele Coating Technologie) biedt de nieuwe High
K-collectie een hogere efficiëntie en betere prestaties. De nieuwe High-K producten
garanderen een afgifte die nog beter aansluit op de behoeften van de plant:
er komen minder voedingsstoffen vrij aan het begin van de groeicyclus en meer
tijdens de groeiperiode, wanneer planten ze nodig hebben. Door de toevoeging van
deze technologie wordt de plantveiligheid gemaximaliseerd, zelfs onder moeilijke
teeltomstandigheden.
Osmocote Exact zorgt dat sporenelementen geoptimaliseerd vrijkomen.

We hebben het vrijkomen van voedingsstoffen
geoptimaliseerd door gebruik te maken van
DCT (Dubbele Coating Technologie) voor een
geprogrammeerde afgifte. In combinatie met
nieuwe grondstoffen zorgt dit ervoor dat de
afgifte van voedingsstoffen perfect aansluit op
de behoeften van de plant.
Dankzij dit nieuwe concept biedt het product de
beste prestaties en veiligheid, ook bij toepassing
in warme omstandigheden (d.w.z. kassen of
tunnels).
Osmocote Exact High K is geschikt als
complete voeding en duurzame bemesting van
containerplanten, vaste planten, potplanten en
perkplanten.

Zult u de verandering merken? Ja!

✓
✓
✓
✓
✓

Perfecte vertakking en gezonde wortels

dankzij de meest efficiënte afgifte van voedingsstoffen door DCT

Compacte plantgroei

dankzij een nieuwe kaliumbron en een laag fosforgehalte, waardoor dit
het ideale product is voor potplanten, perkplanten en vaste planten

Uitstekende bladglans en -kleur

dankzij een volledig pakket aan sporenelementen

‘Boost’-effect door het DCT-deel van het product

dat de kwaliteit positief blijft beïnvloeden, zelfs nadat de planten zijn
verkocht aan de consument

De beste kwaliteit producten en het meest
efficiënte meststofgebruik, op die manier bieden
wij uw bedrijf winst!
Monique van Slobbe, Segment Sales Manager OH
ICL Specialty Fertilizers

High K

Maximale veiligheid
voor planten

Opmerking:
- Hoeveelheden of toedieningsmethoden hoeven niet te worden gewijzigd voor de nieuwe OE High K-producten. U kunt blijven werken
zoals u nu doet.
- U hoeft geen contact op te nemen met uw leverancier. De nieuwe producten worden met ingang van april 2016 geleverd door uw
potgrondleverancier.

Osmocote Exact High K:

voor compacte groei + ultieme plantkwaliteit
Productinformatie

Gegarandeerde analyse

De productanalyse van de nieuwe Osmocote Exact High K wijzigt van 11-11-18 in 12-7-19.
Drie werkingsduren (5-6M, 8-9M en 12-14M) bevatten DCT-korrels. De toevoeging van
DCT-technologie maakt geprogrammeerde afgifte mogelijk en promoveert 3de generatie
High K-producten tot onze meest innovatieve 4de generatie productlijn.
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Zink (Zn)

• Lager fosforgehalte zorgt voor minder strekking en daardoor voor compacte groei

0,01%

Borium (B)

• Verbeterde beschikbaarheid van ijzer, voor een betere bladkleur.

0,01%

Molybdeen (Mo)

• Hoger kaliumgehalte en verbeterde beschikbaarheid dankzij nieuwe grondstoffen

Opmerking: De werkingsduur 3-4M bevat geen DCT; dit blijft een uiterst zekere gecoate meststof met patroongestuurde vrijgave.

Testen tonen de kracht van
het nieuwe High K-product aan
✔ Goede resultaten voor compacte groei; ideale N/K-verhouding, gecombineerd met laag P
(verminderde strekking);
✔	Plantenwortels ontwikkelen zich zeer goed met nieuwe High K vanwege optimale EC in eerste
weken na potten;
✔ Uitstekende bladglans en -kleur, dankzij volledig sporenelementenpakket + optimale ijzerafgifte;
✔ Verbeterde plantkwaliteit bij consument dankzij hoogwaardig booster-effect.

Wortels essentieel
voor sterke planten
Een beter wortelgestel draagt bij aan een sterkere plant
en verbetert de plantkwaliteit. Wortels ontwikkelen zich
op een gezonde manier met nieuwe Osmocote Exact
High K en daar plukken uw planten de vruchten van!

Versgewicht (gram)
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NIEUW

22,00
18,00
14,00
10,00
Osmocote Exact
High K - 11-11-18
8-9 M

Osmocote Exact
High K - DCT
8-9 M

Planten die zijn geteeld met nieuwe Osmocote Exact High K
zijn zwaarder wanneer het versgewicht wordt gewogen.
Een hoger versgewicht betekent betere vertakking en bloei.
Goed ontwikkeld wortelgestel in Poinsettia geteeld met Osmocote
Exact High K 5-6M.

Aanbevelingen van onze technische adviseurs
Tips voor een optimale plantkwaliteit
•
•
•

•

 ebruik Osmocote Exact High K in de aanbevolen/volledige dosering voor het beste compacte groei-effect en optimale
G
EC-beginwaarden;
O verweeg om gedurende de eerste maanden Osmocote CalMag toe te voegen indien extra calcium, magnesium en stikstof
gunstig is voor de kleur en kwaliteit van de planten.
Voor potplanten kan Osmocote Exact High K worden toegepast als betrouwbare en veilige basisdosering in combinatie met
wateroplosbare meststoffen.
Op specifieke gewasbehoeften kan worden gereageerd door bij te mesten met wateroplosbare meststoffen (Peters/Universol);
 verweeg voor binnenteelt altijd het gebruik van een iets langere werkingsduur dan voor de teelt nodig is. De hogere gemiddelde
O
temperaturen in overdekte ruimten verkorten de werkingsduur en de overeenkomstige afgiftetijd;
Voor vragen of advies over doseringen kunt u contact opnemen met uw ICL Specialty Fertilizers-adviseur.

Technische aanbevelingen / doseringen
OSMOCOTE EXACT HIGH K
TECHNISCHE AANBEVELINGEN

Werkingsduur

KWEKEN IN DE BUITENLUCHT
Containerplanten

KWEKEN IN OVERDEKTE RUIMTEN
Vaste planten

Potplanten gekweekt in kas

Perkplanten gekweekt in kas

Belangrijk om te weten bij het lezen
van deze tabel / de genoemde aanbevelingen

Worden deze gewassen gekweekt in een kas of tunnel?
Verlaag de aanbevolen doseringen met 25% of gebruik een
product met langere werkingsduur in de aanbevolen doseringen.
Raadpleeg uw ICL Specialty Fertilizers-adviseur.

Worden deze gewassen buiten gekweekt? Gebruik extra
meststof bij plaatsing in de buitenlucht. Vraag uw ICL Specialty
Fertilizers-adviseur om advies op maat.

Gemiddelde voedingsstofbehoefte

2,0 - 3,0 gr/l.

1,5 - 2,0 gr/l.

2,0 - 3,0 gr/l. + extra wateroplosbare meststoffen

2,5 - 3,5 gr/l.

Hoge voedingsstofbehoefte

Max. 4,0 gr/l.

Max. 3,0 gr/l.

Max. 4,0 gr/l.

Max. 4,5 gr/l.

Gemiddelde voedingsstofbehoefte

3,0 - 4,0 gr/l.

2,0 - 2,5 gr/l.

3,0 - 4,0 gr/l. + extra wateroplosbare meststoffen

3,5 - 4,5 gr/l.

Hoge voedingsstofbehoefte

Max. 5,0 gr/l.

Max. 3,5 gr/l.

Max. 5,0 gr/l.

Max. 5,5 gr/l.

Gemiddelde voedingsstofbehoefte

4,0 - 5,0 gr/l.

2,5 - 3,0 gr/l.

4,0 - 5,0 gr/l. + extra wateroplosbare meststoffen

4,5 - 5,5 gr/l.

Hoge voedingsstofbehoefte

Max. 6,0 gr/l.

Max. 4,0 gr/l.

Max. 6,0 gr/l.

Max. 6,0 gr/l.

Gemiddelde voedingsstofbehoefte

5,0 - 6,0 gr/l.

3,0 - 4,0 gr/l.

5,0 - 6,0 gr/l. + extra wateroplosbare meststoffen

Vraag uw adviseur

Hoge voedingsstofbehoefte

Max. 7,0 gr/l.

Max. 5,0 gr/l.

Max. 7,0 gr/l.

Vraag uw adviseur

Osmocote Exact

Osmocote Exact

Osmocote Exact

Osmocote Exact

Belangrijk: Maximale dosering startmeststof is 0,5 kg/m3 substraat. Maximale hoeveelheden zijn gebaseerd op potvolumes.
Bij verpotten wordt aanbevolen om te compenseren voor het verdunningseffect. Hoeveelheden die worden vermengd in het vers geleverde groeimedium kunnen in dit geval hoger zijn.
De aanbevolen toepassingsmethode is doormengen in het substraat door uw potgrondleverancier of bij u op de tuin. Raadpleeg uw ICL Specialty Fertilizers-adviseur voor plantgatdosering of vooraf doormengen in de potgrond.

Telers, profiteer van de voordelen van het Osmocote-concept!
•	Kweek kwalitatief uitstekende planten, terwijl u het uitspoelen van voedingsstoffen tot een minimum beperkt. Voldoe in veel gevallen aan de wettelijke
vereisten voor uitspoeling;
• Eenvoudig te gebruiken – zeer effectief!
•	Irrigatie en meststoffen kunnen worden gescheiden. Geen water wanneer
planten geen water nodig hebben.
• De voeding van uw planten wordt gegarandeerd door Osmocote;
• Geen beregening. Veilig voor planten, veilig voor medewerkers;
• Houd uw planten schoon en glanzend; geen residu op bladeren;
•	Ideaal als onderdeel van een duurzame toepassing van plantenvoeding
in bedrijven met certificeringen zoals MPS en Global GAP.

Compenseren voor het verdunningseffect
Als planten worden verpot zit in het “oude” potvolume te weinig meststof doordat
er extra substraat is toegevoegd. De hoeveelheid meststof moet daarom worden
aangepast om dit te compenseren.
Voorbeeld:
Oud potvolume = 1 liter, nieuw potvolume = 3 liter.
Plant ontvangt slechts 2 liter vers substraat.
Vereiste Osmocote-dosering = 3 g/l.
Pot dient 3*3 = 9 g/pot te bevatten.
Osmocote aanwezig in het verse
substraat is 6 g (2*3 g).
Om te compenseren voor het
verdunningseffect:
9 g/pot / 2l groeimedium =
4,5 g/l moet worden toegevoegd aan het
verse groeimedium.

Osmocote Exact High K:
met de kracht van DCT
Meststof op een hoger niveau
Wat is DCT?

Dubbele Coating Technologie,
of DCT, is onze innovatieve
technologie die ervoor zorgt dat
voedingsstoffen geprogrammeerd
vrijkomen. DCT is een tweede
coating, met een andere
samenstelling dan de harscoating,
die is aangebracht rond een
Osmocote Exact-korrel. De DCTcoating rond de korrels stelt
het begin van de afgifte van
voedingsstoffen uit: in plaats
van direct na toepassing van het
product te beginnen, wordt het
vrijkomen van voedingsstoffen
tot wel drie maanden uitgesteld
(afhankelijk van de werkingsduur).

NPK +
sporenelementen

Harscoating
Osmocote Exact

DCT-coating
Huidige situatie

Bijna een halve eeuw innovatie
in meststofcoatingtechnologie voor telers
Osmocote,

bewezen prestaties, hoogste veiligheid voor planten

Extra t.o.v. Osmocote Exact:

Extra t.o.v. Osmocote Pro:
Extra t.o.v. Osmocote:
Osmocote-coatingtechnologie

✚

✔
✔

Korrels bevatten
sporenelementenpakket

✚

Oranje tracer voor eenvoudige
herkenning

100% gecoat NPK
Volledig spectrum aan
werkingsduren verkrijgbaar

Het origineel

te presteren

✚
✚
✚

Voldoet aan hoogste kwaliteitsnormen

✚

Gekleurde tracer voor elke werkingsduur voor eenvoudige herkenning

Bewezen prestaties

Hoogste veiligheid voor planten

Voorzien van DCT
(Dubbele Coating
Technologie). Innovatieve
technologie die geprogrammeerde
afgiftepatronen mogelijk maakt.

Speciaal geschikt voor moeilijke
teeltomstandigheden.

Bevat hoogwaardig
sporenelementenpakket

Meststof op een
hoger niveau

De veiligste Osmocote ooit

Gecontroleerde afgifte

1ste generatie
gecoate meststof

✚

✚ Voorgedeﬁnieerde afgiftepatronen
✚ Gemaakt om in elke situatie

Gecontroleerde afgifte

2de generatie
gecoate meststof

Patroongestuurde afgifte

Geprogrammeerde afgifte

3de generatie
gecoate meststof

4de generatie
gecoate meststof

ICL Specialty Fertilizers, dé bemestingsspecialist voor containerboomkwekerij
en pot- en perkplanten.
Neem contact op met uw technisch adviseur bij ICL Specialty Fertilizers voor advies op maat.
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Monique van Slobbe
Segment Sales Manager Ornamental Horticulture
+31(0)653 635 381
monique.vanslobbe@icl-group.com
1. Eric Brachter
+31(0)653 462 217
eric.brachter@icl-group.com

4. Paul van Kempen
+31(0)627 239 160
paul.vankempen@icl-group.com

2. Mark van Dulmen
+31(0)611 641 406
mark.vandulmen@icl-group.com

5. Paul Dupas
+32(0)495 360 207
paul.dupas@icl-group.com

3. Roel Bloemert
+31(0)622 430 134
roel.bloemert@icl-group.com

6. Klaas De Boeck
+32(0)495 264 482
klaas.deboeck@icl-group.com

Voor pot- en perkplanten in regio’s 1-2 en 4, neemt u contact op met:
Riny Westdijk
+31(0)651 434061
riny.westdijk@icl-group.com

ICL Specialty Fertilizers
Postbus 40
4190 CA Geldermalsen
Nederland
Tel: +31 (0) 418 655 700
Fax: +31 (0) 418 655 795
E-mail: info@icl-sf.com | www.icl-sf.com
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