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Minder
uitspoeling
en meer
opbrengst
met CRF voor
akkerbouw
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
(CRF) zijn bezig aan een opmars en dat
is niet geheel zonder reden. CRF hebben
namelijk een positief effect op de
gewasopbrengst en het milieu. Dit hebben
we te danken aan de speciaal ontwikkelde
coating die ervoor zorgt dat de stikstof
gecontroleerd vrijkomt op het moment dat
de plant de voeding nodig heeft. Hierdoor
is er minder kans op uitspoeling en is
het mogelijk om de gehele stikstofgift in
één keer toe te dienen. ICL is al 60 jaar
marktleider in CRF en heeft diverse CRF
producten ontwikkeld met elk een specifieke
werkingsduur. Eén van die producten
is Agrocote Max, een volledig gecoate
meststof met 44% stikstof en verkrijgbaar
in 3 verschillende werkingsduren. In dit
artikel bespreken we de ervaringen met CRF
toegepast in de aardappel- en uienteelt.
Zeer goed resultaat in zaaiuien
In zaaiuien hebben we ook een flinke dosis
ervaring met CRF. Een recente proef op De
Rusthoeve (Colijnsplaat, Zeeland) gaf bijvoorbeeld
6% meer opbrengst met Agrocote Max 2-3M.
In de standaardpraktijk wordt er soms wel drie
keer per seizoen gestrooid. Daarom is het ook in
zaaiuien een groot voordeel van Agrocote Max
dat er slechts één keer gestrooid hoeft te worden.
Dit geeft voordelen zoals minder arbeid, minder
bladbeschadiging en minder kans op strooifouten.
De zoutlast voor de uien is heel laag, waardoor
het aantal planten hoger ligt. Dit is een belangrijke
vereiste voor een goede opbrengst.
De toepassing van Agrocote Max in zaaiuien
kan zowel vlak voor de laatste grondbewerking,
als na de zaai/voor opkomst. Uw specifieke
bemestingsadvies hangt af van de mogelijkheid tot
beregenen en de timing van uw teelthandelingen.
Bedenk dus altijd uw strategie van tevoren!
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Een positief rendement in aardappelen
Uit verschillende proeven met Agrocote Max in de
aardappelteelt, zien we duidelijk positieve resultaten in
zowel pootaardappelen als consumptieaardappelen.
Bij consumptieaardappelen is de grootste winst
te behalen bij het gebruik van CRF op lichte,
uitspoeling-gevoelige gronden. De stikstof is dankzij
de coating namelijk beschermd voor uitspoeling en
vervluchtiging en komt gecontroleerd vrij, waardoor
de beschikbaarheid van de stikstof precies past bij de
opname van een aardappelplant.
Pootaardappelen: meer knollen
Uit meerdere proeven, demo’s en op basis van
de ervaringen van tevreden gebruikers blijkt dat
Agrocote Max een positief effect heeft op de

opbrengst van pootaardappelen, met een duidelijk
rendement op uw investering. Bij toepassing van
Agrocote Max zien we dat de aardappelplant
relatief schraal start, waardoor de knolzetting
wordt gestimuleerd. Vervolgens komt stikstof
precies op het goede moment vrij zodat de
gevormde knollen uitgroeien tot de gewenste maat.
Eventuele rui wordt voorkomen door het uitblijven
van stikstofpieken. Toepassing van CRF kan bij
pootaardappelen zowel voor het poten als voor het
aanaarden/frezen. Het algemene advies is om in
deze teelt Agrocote Max 1-2M te gebruiken.
Consumptieaardappelen:
meer kilogrammen geoogst product
Het toepassen van Agrocote Max in
consumptieaardappelteelt op lichte grond (lichte klei,
zand) laat een positief effect zien op de opbrengst.
Dit komt door een duidelijk hogere stikstofefficiëntie.
Er komen dus meer kilogrammen geoogst product
uit dezelfde hoeveelheid stikstof in vergelijking met
andere meststoffen. Daarnaast weten we dat in
de praktijk meerdere keren per seizoen gestrooid
wordt om dit effect na te streven, met bijbehorende
machine- en arbeidskosten. Met Agrocote Max kan
de minerale stikstofgift in één keer gegeven worden.
De meststof regelt verder zichzelf. Zorg ervoor dat u
Agrocote Max in consumptieaardappelen altijd voor
poten toedient. Het algemene advies is om in deze
teelt Agrocote Max 2-3M te gebruiken.
Meer weten over CRF in andere
akkerbouwgewassen? Voor alle gewassen en voor
elke situatie is een advies op maat beschikbaar.
Agrocote Max, maximale zekerheid, maximaal
resultaat.
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