
POWERBASIC CALCIMAG PLUS
DÉ MESTSTOF VOOR EEN BETERE AARDAPPELKWALITEIT

CALCIUM (Ca)
Aardappelen hebben de grootste calciumopname 
aan het begin van de teelt. Omdat aardappelen in 
het begin nog weinig wortels hebben, is het nood
zakelijk om juist aan het begin van het groeiseizoen 
voldoende plantopneembare calcium beschikbaar 
te hebben in de wortelzone. Door de vloeibare  
Powerbasic CalciMag Plus kort voor het aanfrezen 
toe te passen, komen elementen calcium, magne
sium, stikstof en borium goed verdeeld in de wor
telzone terecht en is de opname aan het begin van 
de teelt optimaal.
 
BORIUM (B) 
Powerbasic Calcimag Plus bevat ook borium. Borium 
is de kataly              sator voor calcium. Bij een hogere cal
ciumopname is er ook meer behoefte aan borium. 

Een tekort aan borium geeft hetzelfde schadebeeld 
als een tekort aan calcium. Uit onderzoek blijkt dat 
65% van de percelen te weinig plantbeschikbare 
borium in de bodem heeft. 

WAAROM POWERBASIC CALCIMAG PLUS?
Powerbasic CalciMag Plus verbetert bij aardappelen 
de inwendige en uitwendige kwaliteit. Inwendige 
problemen (zoals bruinverkleuring), komen na  
toepassing van deze meststof veel minder voor. 
Powerbasic CalciMag Plus verhoogt de weerstand,  
zodat de plant beter bestand is tegen droogte, 
ziekten en bacteriën. Uitwendig zorgt dit voor een 
kwalitatief betere en stevigere schil.

Powerbasic CalciMag Plus is een vloeibare calciummeststof, speciaal ontwikkeld voor 
aardappelen. Te weinig beschikbare calcium in de bodem leidt tot calciumtekort.  
Bij aardappelen geeft dit problemen met de inwendige en uitwendige kwaliteit.  
Powerbasic CalciMag Plus kan deze kwaliteitsproblemen voorkomen. Het bevat calcium, 
magnesium, borium en stikstof en is eenvoudig toe te passen tussen het poten en aanfrezen.

Voorkom  calciumtekort  in aardappelen!



WEL OF GEEN CALCIUMBEMESTING IN AARDAPPELEN?
Bepaal met onderstaande beslisboom wanneer een calcium
bemesting in aardappelen noodzakelijk is.

PLANTBESCHIKBARE CALCIUM IN DE BODEM
(grondonderzoek)

Laag t/m goed
(tussen de 0 en 300 kg Ca/ha)

Powerbasic CalciMag Plus
200 ltr/ha (= 283 kg/ha)

Powerleaf Quattro Plus
Vanaf erwtenstadium

3 x 50 ltr/ha of
6 x 25 ltr/ha

Powerleaf Quattro Plus
Vanaf erwtenstadium

3 x 50 ltr/ha of
6 x 25 ltr/ha

Geen basisbemestingBasisbemesting

Bladbemesting

Vrij hoog t/m hoog
(meer dan 300 kg Ca/ha)
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UW LEVERANCIER

VOORDELEN OP EEN RIJ
•  Makkelijk toe te passen op  

het juiste moment
• Goede opneembaarheid
• Vermindert droogtestress
•  Betere inwendige en uitwendige 

kwaliteit 
• Minder inwendig bruin
• Betere schilkwaliteit 

SAMENSTELLING
N (N – NO3)  7,8%

Calcium (CaO)  10%  

Magnesium (MgO) 4%  

Borium (B)  1500 mg/kg 

ADVIES
•  Dosering 200 liter  

per hectare (= 283 kg/ha)

•  Dicht bij de knol aanbrengen;  

toepassen tussen poten en aanfrezen

•  Niet mengen met andere producten, dien 

Powerbasic CalciMag Plus altijd apart toe!

TOEPASSING
Pas Powerbasic CalciMag Plus toe voor het aanfrezen. 
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