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Bladvoeding 
Vrijwel overal hebben we nog te maken met een neerslagtekort na het droge seizoen 2018, gevolgd door een 
relatief droge winter en voorjaar. De gewassen beginnen te groeien en hebben behoefte aan veel 
verschillende mineralen en voedingsstoffen. De mogelijkheid om dit op te nemen via de wortels is afhankelijk 
van de weersomstandigheden, bodemconditie en beschikbaarheid vanuit de grond. Voor bepaalde 
elementen is het nodig om via bladvoeding het gewas hierin te voorzien. 
We hebben een uitgebreide keus uit hoogwaardige samengestelde bladmeststoffen die goed aansluiten op 
de behoefte van de gewassen. Hierbij zijn efficiëntie, rendement en gewasveiligheid belangrijke 
uitgangspunten.  

 

Stikstof: 
N+ is de meest gewasveilige vloeibare bladstikstof in alle gewassen. Deze meststof is ontwikkeld om onder 
moeilijke omstandigheden de plant van stikstof te voorzien. N+ combineert een snelle aanvangswerking met 
een lange werkingsduur en is goed mengbaar in combinatie met minerale olie.  

 N+    bevat 28% N (25 ltr = ± 100 kg KAS 27%) 
 
Advies voor aardappelen, toepassen in loofgroeifase: 

 10-15 ltr/ha N+   meespuiten met Phytophthora bestrijding tot aan de bloei 
 
N-xt N18 Ca Mg Mn is een bladmeststof met 18% stikstof, 6,6% calcium, 1,5% magnesium en 0,3% mangaan. 
Het is toepasbaar in veel gewassen als overbemesting, ter verbetering van kwaliteit en bewaring. Calcium is 
vooral van belang voor aardappelen, uien en peen.  
In aardappelen starten kort nadat de knolzetting heeft plaats gevonden, om onder droge omstandigheden 
toch alle nieuwe knollen door te laten groeien! In de uien starten wanneer voldoende bladmassa aanwezig is. 

 50 ltr/ha N-xt N18 Ca Mg Mn  (=11 kg N + 4 kg Ca) met spuitinterval van 14 dagen   of 
 20-25 ltr/ha N-xt N18 Ca Mg Mn (=5,5 kg N + 2 kg Ca) wekelijks toepassen 

 
Kali: 
Kalium draagt bij aan de fotosynthese en het reguleert het watertransport in de plant. Als op de analyse de K-
beschikbaarheid laag is, dan kan een bladbemesting met KaliZwavel een mogelijkheid zijn om dit te 
compenseren. Ook kan KaliZwavel een ideaal product zijn op huurpercelen waar niet via de bodem kali 
gegeven wordt. 

 5 ltr/ha KaliZwavel (=40-50 kg K via de bodem) 
 
Mangaan: 
Op lichte, kalkrijke zavelgrond en kleigronden met een pH hoger dan 7 kan makkelijk mangaangebrek 
optreden. Onder droge omstandigheden wordt de opneembaarheid van mangaan minder. In deze gevallen 
kan bladvoeding met mangaan al snel een opbrengst verhogend effect geven. Mangaan is vooral nodig in de 
fase van bladontwikkeling en bladgroei 

 1-2 ltr/ha Human  (bevat mangaan, zwavel, magnesium en zink) 
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Borium: 
De plant heeft het hele seizoen door behoefte aan Borium. Borium is belangrijk voor veel processen in de 
plant, bijvoorbeeld celdeling, bestuiving, knolontwikkeling en schilkwaliteit. 
Boron of BorMo vroeg toepassen in de teelt van aardappelen, bieten en peen. 

 0,5 – 1 ltr/ha Boron (enkele keren herhalen) 
 0,5 – 1 ltr/ha BorMo (enkele keren herhalen, bevat naast Borium Molybdeen) 

 
Calcium: 
De calciumbeschikbaarheid van percelen is heel divers. Wanneer er in de voorgaande jaren kalkmeststoffen 
gebruikt zijn kan de Ca-beschikbaarheid een stuk beter zijn dan andere percelen. Hieronder twee 
voorbeelden van verschillende Ca-beschikbaarheden. 
Calcium zorgt voor sterkere celwanden en maakt daardoor de plant vitaler en weerbaarder tegen 
bijvoorbeeld schurft of rotte knollen. Bij een lage Ca-beschikbaarheid is het van belang dat Calcium via 
bladvoeding wordt aangevuld wanneer via de bodem niet meer mogelijk is. Hiermee voorkomt u dat er teveel 
Calcium uit de wortel/knol naar het blad wordt getransporteerd. 

 
 
 

 

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies. 
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