
 

Aandachtspunten N-xt FertiPhos 

N-xt FertiPhos – Doseertips aardappelen 
 

 FertiPhos kan gemengd worden met Subliem, Amistar of Allstar (voor toepassing op pootmachine) 

 FertiPhos kan gespoten worden óp de knol tijdens het poten 

 Houdt de druk in het systeem beneden de 3 bar 

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

 Toevoeging van overige meststoffen kan NIET! 

 Dosering voor 20 kg P per ha = 80 ltr FertiPhos /25 kg P = 100 ltr / 30 kg P = 115 ltr FertiPhos 

 Altijd met minimaal 1:1 water mengen (voorkeur om 250 ltr/ha of meer aan totaal 

spuitvloeistof te verspuiten) 

 Mengvolgorde bij het vullen van de tank:  

o Eerst (100 ltr) water vullen en roeren 

o Daarna Subliem, Amistar, Allstar of andere middelen oplossen 

o Als laatste de FertiPhos toevoegen 

o Tot slot laatste hoeveelheid water afvullen tot de gewenste totaal hoeveelheid 

 Doseer de FertiPhos vanuit de geleverde verpakking (multibox of can) 
 

N-xt FertiPhos – Doseertips overige gewassen 
 

 Zie bovenstaande aandachtspunten plus: 

 Voor fijnzadige gewassen kan FertiPhos in lage doseringen toegepast worden op het zaad 

o 20-40 ltr/ha = 5 tot 10 kg P per hectare in de rij 

o Met water tot gewenste volume mengen, maar kan ook puur verspoten worden 

 Volvelds toepassingen zijn mogelijk met 100 ltr/ha (of meer, afh van fosfaatbehoefte) 

 Spuit met een grove druppel en meng ook hier minimaal 1:1 met water! 

 Vul eerst de spuitmachine met water en pas daarna de FertiPhos erbij! 
 

N-xt FertiPhos – Algemeen 
 

 PAS OP met temperaturen rond het vriespunt, houdt de meststoffen boven de 5 graden! 

 PAS OP met oostenwind, zet de meststof niet in de wind. Hierdoor kan het dan alsnog te 

koud worden rondom een IBC container. Geldt ook voor mechanische koeling in schuren.  

o Eventueel gevormde kristallen lossen weer op nadat ze verwarmd en geroerd worden 

o Tip: meng de FertiPhos met warm water of laat een olieleiding door de vloeistof lopen! 

 Werk met een RVS en/of kunststof pomp (Pacer en AR70 pompen getest met N-xt FertiPhos)* 
 

*) zie aandachtpunten doseertechniek N-xt meststoffen  

http://mbtechniek.nl/contact/
http://www.faberagracentrum.nl/?item=contact

