
 

Aandachtspunten N-xt Bladmeststof 

Techniek en Omstandigheden 

 Spuit met een fijne druppel en weinig water (liefst max. 200 ltr/ha, dus incl. bijv.  50 ltr N-xt Blad) 

 Spuit op een DROOG gewas (3 tot 5 uur opnametijd) 

 Houdt de druk in het systeem beneden de 3,5 bar 

 Toevoeging van (gewasbescherming) middelen is mogelijk (vraag uw adviseur voor details!) 

 PAS OP met oliehoudende middelen, i.v.m. uitvloeiing naar de bladranden 

 PAS OP met airtech en andere luchtondersteuning i.v.m. te hoge kracht en daardoor uitvloeiing  

 Tankwater aanzuren tot pH van 5,5 optimaliseert de opname van de bladmeststof 

o Gebruik N-xt FertiFix: 1 ltr op 1.000 ltr spuitwater toevoegen (daarna N-xt blad toevoegen)  

 Interval van bespuitingen bij dosering 50 ltr/ha op minimaal 14 dagen houden 

 Interval van bespuitingen bij dosering 15-25 ltr/ha kan wekelijks 
 

Doseertips Aardappelen 

 Start met 50 ltr/ha vanaf einde knolzetting (alle stolonen hebben dan ‘knikkergrootte’ bereikt) 

 Bij stikstofbehoeftige rassen kan dit na 7 dagen herhaald worden met 50 ltr/ha 

o Afhankelijk van de behoefte en omstandigheden kan er daarna met 25 ltr/ha gespoten 

worden 

 Bij minder stikstofbehoeftige rassen kan er na 7 dagen met 25 ltr/ha gespoten worden 

o Afhankelijk van de stikstof behoefte kan dit herhaald worden gedurende het seizoen 

  In droge periode kan er gerust gespoten worden om het gewas langzaam door te laten groeien 

 STIKSTOFBEREKENING: 50 ltr/ha = ±10 kg N staat gelijk aan 30 kg N KAS = 110 kg/ha 
 

Doseertips overige gewassen 

 Uien: starten als de uien elkaar naast elkaar raken: 15-20 ltr/ha, wekelijks herhalen met 

ziektebestrijding 

 1e jrs plantui: 1 tot 3 keer spuiten in het seizoen: 25 ltr/ha 

 Peen: 3 tot 4 keer spuiten in het seizoen: 40 ltr/ha  

 Granen: 2 tot 3 keer spuiten: (max) 40 ltr/ha (bij 3x spuiten is dit omgerekend ±100 kg N uit KAS) 

o Spuit bijv. 2x voor de aar/vlagblad en 1x na de bloei 

 Bieten: 1 tot 2 keer in juli/ augustus om gewas vitaal te houden: 40 ltr/ha 

 Maïs: 1 keer rond het 6-blad stadium (of gemengd spuiten tegen bladvlekkenziekten): 40 ltr/ha 

o Spuiten om het gewas in een moeilijk beginperiode te helpen kan ook: 25 ltr/ha 

 Vollegrondgroente/ Conserven: 1 tot 3 keer spuiten in het seizoen (voor de bloei): 25-40 ltr/ha 

 Tulpen: wekelijks mee te spuiten met de ziektebestrijding: 15-25 ltr/ha (zowel voor als na de bloei) 
 

Toevoeging N-xt Ferti-S  (extra zwavel) 

 Voor alle gewassen geldt dat een extra toevoeging van zwavel probleemloos door de bladmeststof 

gemengd kan worden. 

 Dosering N-xt Ferti-S: 2-4 ltr/ha per keer 


