final K

Drievoudige werking, drie voordelen!
1. ANTI-STRESS
Zonder Final K
Droogtestress:
• De groei stopt
• Huidmondjes sluiten

Met Final K

-

• K regelt het openen/sluiten
• van huidmondjes voor een
betere sapstroom
• Betere weerstand van de
plant tegen stress

+

Huidmondjes gesloten

Huidmondjes open

2. VERBETERT DE KNOLDIKKING
Zonder Final K
Minder homogenere
grootte van de knollen: :
• Opbrengst- en
kwaliteitsverlies
• Lager drogestofgehalte

-

Met Final K
Meer homogenere
grootte van de knollen:

+

• Beter zetmeelgehalte
• Hoger drogestofgehalte

Proef: Final K in aardappelen
Agro Nord, Duitsland, 2014

3. HOGERE OPBRENGST & RETURN ON INVESTMENT (ROI)
Netto opbrengst €/ha
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Verwachte winst per ha op basis van
19 proeven in Europa :
• Kosten: gebaseerd op 3 x 5 L/ha Final K @ lokale
prijs
• Gemiddelde aardappelopbrengst: 50 t/ha
• Gemiddelde opbrengstverhoging: + 5,0 t/ha of +
10,6 %
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Waarom maakt Final K het verschil?

Ca

K
Final K

Mg

Kaliumsulfaat

(witte stippen is het niet opgenomen
product)

DUURZAAM EFFECT
omdat Final K zelfs bij droog weer in het blad wordt opgenomen
(wanneer de relatieve vochtigheid van de lucht laag is), wat niet het geval is
bij andere kaliummeststoffen

ANTI-BLOCKER
optimaliseert de opname van
kalium
in de bladeren en beschermt K
tegen antagonismen in hard
water met Ca en Mg

denK aan K voor de belangrijkste groeistadia
Aan het eind van de groeicyclus en tegen
zomerstress

Planten

Kieming en
opkomst

Bladeren 10-15
cm. Verlenging
stolonen
(haakjesstadium)

Bladeren 20-40 cm
knolzetting

Sluiten van de rijen.
Begin verdikking
knollen

Bladeren 100%.
Verdikking knollen

Rijpheid
Afsterven

3 x 5 l/ha tot 15 dagen voor de oogst, kan
in combinatie met fungiciden, maar niet in
combinatie met producten op basis van fluazinam.

