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Hogere stikstof efficiëntie en minder uitstoot naar milieu

De ureaseremmer Limus CL maakt ureum houdende meststoffen net zo effectief als de
vertrouwde KAS. Dankzij de vertraagde omzetting van ureum naar ammonium, komt de stikstof
gedoseerd vrij en treedt er minder vervluchtiging op.
Limus CL is zeer eenvoudig in het gebruik. U voegt het toe aan de meststof in de tank van de
veldspuit. De adviesdosering is 1 liter Limus CL per 1.000 liter Urean.
Toevoeging ATS aan de Urean
Als men zwavel wil toevoegen aan de Urean-bemesting kan dit in de vorm van ATS. ATS bevat
naast zwavel nog een klein deel stikstof. Het advies is om ongeveer 10% ATS aan de Urean toe te
voegen. ATS bevat 12% N en 65% SO3.

Fosfaat startmeststoffen

Voor een snelle begin-(wortel-)ontwikkeling kan er in diverse gewassen tijdens het zaaien of
poten een startfosfaat worden toegepast. In tijden van beperkte beschikbaarheid van fosfaat
vanuit de grond (bijv. koud en nat voorjaar) zorgt een fosfaat-startmeststof voor direct
beschikbare fosfaat.
Wij kunnen de volgende vloeibare fosfaatmeststoffen leveren:
 P-Focus
 P-Start
 N-xt Fertiphos
Deze meststoffen zijn toepasbaar in o.a. uien, aardappelen, bonen en wortelen. Dosering:
 Voor uien: 30 – 50 l/ha in de rij
 Voor aardappelen: 50 – 80 l/ha; de meststoffen zijn mengbaar met Allstar en Amistar. De
mengvolgorde hierbij is: eerst water vullen, daarna de gewasbeschermingsmiddelen
toevoegen en als laatste de meststof.
Ook kan tijdens het poten van aardappelen of het planten van uien Planstart (fosfaat in
granulaatvorm) worden toegepast. Dosering 30 kg/ha in de rij. Vraag uw adviseur om een
passend advies.

Knolbehandeling pootgoed

Onderstaande middelen kunnen gebruikt worden om uw pootgoed te behandelen. Een goede
knolbehandeling is de basis van een gezonde nateelt.
Product

Toelating in
pootgoed/
consumptie
Monarch
Beide
Moncereen Pro Beide
Moncereen
Beide
Maxim
Consumptie
Symphonie
Consumptie
Emesto Prime Beide
Emesto Silver
Beide

Dosering Rhizoctonia Zilver- Zwarte Fusarium Phoma
per ton
schurft Spikkel
0,2 ltr
0,6 ltr
2,0 kg
0,25 ltr
1,5 kg
1,0 kg
0,2 ltr
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Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!
Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.
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