
Weerbaar maïs telen

Standaard: beschikbaar op alle LG rassen
Starcover Force (vogelvraat + ritnaalden): beschikbaar op alle LG rassen
Korit (vogelvraat): beschikbaar op Conclusion, LG 31.205, LG 31.214, LG 31.219 en Privat
 
LG maisservice deze extra service van LG voorziet in gratis maiszaad voor over- of bijzaai bij meer dan 25% 
plantuitval door vogelschade. Vraag ons naar de voorwaarden.

Korte Brugstraat 100      4871 XT      076 501 2831      klep-agro.nl

Ontsmettingen

Om hoge opbrengsten te halen met de juiste kwaliteit wordt weerbaar telen steeds belangrijker. Weerbaar 
telen houdt in dat een plant op een goede manier wordt gevoed. De bodem speelt een grote rol in weerbaar 
telen, maar vraagt een aanpak die pas op lange termijn zijn vruchten afwerpt. Graag willen we op korte termijn 
resultaat zien en daarom worden hieronder een aantal zaken benoemd die een grote bijdrage kunnen leveren 
in het weerbaar telen van mais. 

Agromaster ‘stikstof wanneer mais het nodig heeft’
Agromaster dient als rijenbemesting en bevat gecontroleerd vrijkomende stikstof en zorgt dat de mais stikstof 
beschikbaar heeft voor celstrekking en celdeling. Gecontroleerd vrijkomende stikstof voorkomt vervluchtiging 
en uitspoeling en bovendien minder zoutbelasting voor het kiemplantje.  Er zijn twee samenstellingen van 
Agromaster. 
Agromaster 37-0-0 + 0,2B adviesdosering / ha 100-150 kg*
Agromaster 30-5-0 + 0,2B adviesdosering / ha 125-150 kg*
*Adviesdosering in combinatie met een basisbemesting drijfmest 

Een sterk gewas met Nov@
Met Nov@ heeft u een betere opname van nutriënten en realiseert u een hoger rendement van uw bemesting. 
Door de unieke combinatie van actieve ingrediënten, inclusief humine- en fulvinezuren, plantaardige amino-
zuren, phytosaponinen, polysachoriden, glycinebetaine en gechelateerde spoorelementen zorgt Nov@ voor 
een snelle vegetatieve groei en verbetert het de wortelfunctionaliteit. Dit maakt de plant vitaler en is beter 
beschermd tegen externe stress zoals bijvoorbeeld kou of droogte. Uit verschillende proeven is gebleken dat 
met Nov@ het kolfgewicht toeneemt en verteerbaarheid verhoogt. 

Toepassing Dosering Voordelen

Bij het zaad 5l/ha betere kieming en weggroei

Gemengd met vloeibare meststof 5l/ha hogere opname nutriënten

Gemengd met onkruidbestrijdingsmiddelen 5l/ha boost, extra voeding, minder groeiremming

Kunnen wij u helpen met advies of wilt u graag bestellen?

Neem dan met ons op contact op!  

Dirk de Bruijn
ddbruijn@klep-agro.nl
+31(0)6 21 30 58 86

Jan Timmers
jtimmers@klep-agro.nl
+31(0)6 53 89 34 03

Wil Klep
wklep@klep-agro.nl
+31(0)6 53 22 45 90


