
+ Snelle werking, ook bij reeds  
 zichtbaar gebrek

+ Eenvoudig en in kleine  
 hoeveelheden te doseren

+ Mengbaar met 
 gewasbeschermingsmiddelen

Foliplus
Foliplus bladmeststoffen is een complete lijn van vloeibare meststoffen voor toepassing op het blad. Hiervoor zijn de beste 
producten geselecteerd en ontwikkeld op basis van gewasveiligheid, maximale bladopname en rendement. 

Bladmeststoffen zijn bij uitstek geschikt om gericht voedingsstoffen toe te dienen. Tijdige inzet voorkomt gebreken en daarmee 
groeistagnatie.  
Foliplus meststoffen kunnen door hun snelle werking ook ingezet worden bij een reeds zichtbaar gebrek. 
Ook onder moeilijke groeiomstandigheden zoals droogte, hevige regenval of slechte structuur, zijn Foliplus bladmeststoffen direct 
opneembaar -en daarmee beschikbaar- voor het gewas. 

Alle Foliplus bladmeststoffen zijn uitstekend te spuiten met een veldspuit en zijn mengbaar met de meeste 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Doseeradvies
• Verspuit bladmeststoffen in 200-400 liter water.
• Voeg Foliplus bladmeststoffen als laatste toe aan de tank.
• Spuit direct over het veld en laat de spuitvloeistof niet langer dan 0,75-1 uur staan
• Bewaar Foliplus bladmeststoffen vorstvrij (boven 5 °C)
• Spuit bij voorkeur bij een temperatuur beneden 25 °C en een luchtvochtigheid boven de 70%

Bestellen
Foliplus is een merk van CropSolutions. Agrea is uw CropSolutions partner voor Limburg en Zuid-Oost Brabant. Bestellen kan via 
onze vestigingen, uw Agrea adviseur of via onze online bestelmodule: bestellen.agrea.nl



Gehaltes in g/l Bio N P2O5 K2O MgO SO 3 CaO Mn B Zn Cu Fe Mo Si0 2

S.G. 
(kg/l)

Dosering

Foliplus Amino NPK 201 201 201 15        0,7       0,3       0,7   1 1,52 1,5-3 l/ha

Foliplus BoCaN 191 10   71     4     4     8     1 1,27 5-7 l/ha

Foliplus Borium 150 1,36 0,75-3 l/ha

Foliplus Calcium + Magnesium 121   37 191 1,46 5-7 l/ha

Foliplus Calcium Xtra 158 269   16 1,58 1-3 l/ha

Foliplus Fosfaat 440   75   77   35 1,50 4-5 l/ha

Foliplus IJzer   52 48 1,20 1-10 l/ha

Foliplus Kali   45 465 1,50 4-8 l/ha

Foliplus Koper 250 1,30 0,25-5 l/ha

Foliplus Magnesiumnitraat   95 135 1,35 2-5 l/ha

Foliplus Mangaan + Magnesium   95 108   40 1,37 2,5-5 l/ha

Foliplus Mangaancarbonaat   30 262 1,49 1,5-3 l/ha

Foliplus Mangaannitraat   99 200 1,48 0,25-1 l/ha

Foliplus Mangaansulfaat   245 164 1,40 0,5-4 l/ha

Foliplus Npro 28 336 1,20 10-30 l/ha

Foliplus Silicium Xtra   22     2     5   12 2 13 1,09 0,5-0,75 l/ha

Foliplus Supremo   70 139 125   70   61 4 1,53 3-4 l/ha

Foliplus Total Npro 282   10     4 1,26 10-30 l/ha

Foliplus Vitaal   139   51   38   19 1,27 2-4 l/ha

Foliplus Zink     46 145 1,32 1-4 l/ha

Foliplus Zwavel 1500 1,30 2-4 l/ha

Foliplus Zwavel Xtra 41    32   987 1,38 5-10 l/ha

Productlijn
Foliplus bladmeststoffen bevatten de belangrijkste (sporen) elementen voor optimale groei en 
kwaliteit van de open teelten. In onderstaande tabel staat de complete productlijn weergegeven. 
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