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FINAL K:

#3

DOSSIER:

BEMESTING

"De oplossing
om opbrengst
en kwaliteit te
vergroten”

"Final K heeft bewezen een duidelijke meerwaarde te hebben in aardappelen en uien door een hogere opbrengst,
homogenere maatsortering en verbeterde kwaliteit"

“Kalium is de sleutel tot een betere kwaliteit en opbrengst”, zo
stelt micronutriënten en speciale meststof-expert Tradecorp
vast in hun introductievideo over Final K. Deze vloeibare
geconcentreerde bladmeststof voorkomt en corrigeert
kaliumgebrek. “En dat zorgt voor een beter resultaat in de
oogst en nadien ook voor een betere bewaarbaarheid”, aldus
Tradecorp-adviseur Erwin Hyndrikx.
Hyndrikx is actief in Vlaanderen,
maar spreekt ook veel met zijn
Nederlandse collega’s en met
telers over dit onderwerp. En dat
is niet voor niets. Kalium is een
essentiële voedingsstof voor elke
plant en moet gedurende het hele
leven van de plant aanwezig zijn.
Om droogtestress te voorkomen,
maar bijvoorbeeld ook om het
suikergehalte in de bieten te
verhogen, de kleuring van peen
of de bewaarbaarheid van de
aardappel te waarborgen. Met
Final K kan de teler het kaligehalte
aanvullen op het moment dat er
een tekort dreigt.
OPNEEMBAARHEID
Het unieke aan Final K is dat de
bladmeststof – anders dan de
meeste kali-houdende meststoffen
- zijn actieve werking niet verliest
bij een hele lage luchtvochtigheid.
Waar andere producten bij hoge
temperaturen snel de neiging
hebben te kristalliseren, blijft Final
K in oplossing en dus opneembaar
voor het gewas. “We zien vaak
dat er voldoende kali op een
perceel aanwezig is, maar de
plant kan dit vanwege de droogte
niet opnemen”, zo stelt Joost
Joling vast die namens Tradecorp
actief is in Nederland. “Zo kan het
voorkomen dat een teler heel veel

Final K bevat additieven die ervoor
zorgen dat de kali ook in hard water
goed beschikbaar blijft voor het
gewas. Joling: “Het product heeft
de voorbije jaren bewezen een
duidelijke meerwaarde te hebben
in aardappelen en uien. Maar ook in
peen en suikerbieten worden jaar
na jaar goede resultaten behaald,
ongeacht grondsoort, regio of
klimaat.”

BIOLOGISCHE VARIANT
In navolging van het succes in de
gangbare sector is Tradecorp nu
bezig met het uitrollen van een
variant voor de biologische teelt.
Ferry Camman, salesmanager
Noordwest-Europa namens
Tradecorp, licht die plannen toe. “In
België is Final eKo inmiddels erkend
voor de biologische sector, maar in
Nederland nog niet. Hier hebben
we te maken met een aantal extra
certificeringen. Maar dat traject
loopt inmiddels en we verwachten
dat Final eKo ook snel voor de
biologische telers beschikbaar
komt. Het is bij dat soort aanvragen
echter altijd afwachten hoe snel
de radartjes draaien, maar wij zijn
als Tradecorp klaar om ook de biosector van Final eKo te voorzien.” ■
MEER INFORMATIE OVER
TRADECORP NUTRI
PERFORMANCE?
W: www.tradecorp.nl/products/
Contactgegevens
NL: Joost Joling 0613513438
joost.joling@tradecorp.rovensa.
com

kali heeft toegediend en er toch een
kaligebrek ontstaat.”
Final K ondersteunt de regulering
van de huidmondjes van een plant
en in droge omstandigheden is
het voor elk type plant belangrijk
om de werking van die mondjes
te reguleren. Dat is exact wat deze
meststof doet en dat maakt de
meststof ook zo breed inzetbaar.
Overal waar planten last (kunnen)
hebben van de droogte is het
raadzaam om dit toe te passen.
”Final K is ook in dat geval de
ideale aanvulling voor het gewas,
waardoor de plant in staat blijft om
ook in tijden van droogte suikers
te blijven transporteren naar de
wortels of de knol.”
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Timelapse links Final K en rechts Kaliumsulfaat.

ADVERTENTIE

uitspraak: “Uiteraard moet wel eerst
de basisbemesting op orde zijn en
ook de verdere teeltbegeleiding
moet kloppen, maar als dat het
geval is, dan kan de teler met Final
K het resultaat van een teeltjaar
nog verder verbeteren.”
APPELS EN PEREN
Hyndrikx schrijft die goede
resultaten deels toe aan het lange
en zorgvuldige traject die het

product heeft afgelegd alvorens het
zijn intrede deed in de akkerbouw.
“Oorspronkelijk is Final K
ontwikkeld voor de teelt van appels
en peren, daar wordt het product
ook nog altijd gebruikt. Vanuit die
ervaring is Final K overgewaaid
naar de akkerbouw en daar heeft
het inmiddels ook zijn sporen
ruimschoots verdiend.”
“Wij zien in percelen waar

Final K is opgenomen in het
gewasbeschermingsprogramma
ook duidelijke visuele effecten.
Vitalere, stevige planten met
een betere gewasstand. In
de suikerbieten betekent dat
bijvoorbeeld dat de biet later gaat
slapen en daardoor veel meer aan
fotosynthese doet. En dat zorgt
voor een hogere suikerproductie,
hetgeen de teler onderaan de
streep weer extra geld oplevert.”

TOTAALPLAATJE
Hyndrikx doet nog wel een
belangrijke toevoeging aan die

Joling: “Final K zorgt ervoor dat de suikerbiet later gaat slapen, veel meer aan fotosynthese doet en dus een hogere suikerproductie heeft”
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