N-xt
Calcium
• Unieke formulering voor kwaliteit in diverse gewassen
• Efficiënte opname van calcium en borium
• Geen reactie en/of vastlegging in de bodem
• Volvelds toepasbaar met de veldspuit
• Spuit met een 7-gaats spuitdop of een grove druppel
• Calcium is de ‘deurwachter’ voor mineralen in de bodem

www.n-xt.com

N-xt Calcium in diverse gewassen voor kwaliteit
De N-xt Calcium meststof is een unieke formulering waarmee calcium opneembaar blijft in de
bodem voor de plant. Calcium is het moeilijkste mineraal in de bodem. Zowel bij een overschot,
waarbij het vaak vast ligt in de bodem, als bij een tekort blokkeert het vele processen waardoor
ook andere mineralen moeilijk opneembaar zijn. Een actief bodemleven en voldoende
temperatuur is hierin belangrijk, maar de juiste vorm calcium bij de plant krijgen op het juiste
moment is de sleutel.

Kwaliteit meegeven door bodemprocessen te activeren is nu
heel praktisch toepasbaar met N-xt Calcium
Advies voor diverse gewassen

Optie splittoepassing N-xt Calcium:

N-xt Calcium (N9 Ca B) – 250-350* ltr/ha
• Spuiten met grove druppel of 7-gaats dop
• 27 kg N (ammonium)
• Voldoende Ca en B voor diverse teelten
*afh van stikstofbehoefte gewas

N-xt Calcium 2x 150-200 ltr/ha
• Toepassing in aardappel en/of peen
• Hogere calcium gift voor kwaliteit

De N-xt Calcium meststof kan puur verspoten worden
maar kan ook gerust gemengd (verdund) worden met
water. Voor menging met gewasbeschermingsmiddelen
graag even contact opnemen! De dosering kan verhoogt
worden zodat een hoeveelheid stikstof van andere
meststoffen vervangen kan worden.

In aardappelen is er positieve praktijkervaring op
de vorming van schurft/ schilkwaliteit door een
splittoepassing uit te voeren. Hiervoor wordt er
150-200 ltr/ha voor het poten gespoten en hetzelfde na
het poten, vlak voor frezen.
Ook in peen kan er vòòr de rugopbouw al een N-xt
calcium bespuiting uitgevoerd worden, waarna er ook
een dosering over het gewas plaatsvindt in het seizoen.

Aandachtspunt aardappelen
Spuit de N-xt Calcium vlak voor het frezen van de
ruggen (na het poten). Bij een 1-fase pootsysteem kan
er vòòr het poten gespoten worden. Calcium dient rond
de nieuw te vormen knollen gedoseerd te worden en
wordt opgenomen door de haarwortels in de bovenste
bodemlaag.

Aandachtspunt uien en penen:
Spuit N-xt Calcium over het uigewas in het 3-4 pijp
stadium (bij 8-10 cm gewashoogte). Dit is ongeveer 40-50
dagen na zaaien, op dat moment heeft de stikstof in N-xt
Calcium een belangrijke functie!
Bij penen spuit u N-xt Calcium over 3-4 echte blaadjes.
Voor beide geldt dat het gewas droog en afgehard moet
zijn voor spuiten. Ook kan men in, of vlak voor de regen
spuiten!
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