
FOLIAR N24 
MICRO
GEWASVRIENDELIJKE EN EFFICIËNTE 
STIKSTOFBLADMESTSTOF  
MET MANGAAN EN MAGNESIUM

EU-MESTSTOF 
OPLOSSING VAN STIKSTOFMESTSTOFFEN 
MET METHYLEENUREUM

Soortelijk gewicht:  1,24 kg/l 

10L chargenr.: 
zie opdruk can



PRODUCT
Stikstof (N) totaal   24%
Waarvan 
- ureumstikstof (N)  10%
- methyleenureumstikstof (N) 14%
-  mangaan   0,25% 

Mn wateroplosbaar (Mn EDTA)
-  magnesium  0,25% 

Mg wateroplosbaar (Mg EDTA)

ALGEMEEN
Foliar N24 Micro is een gewasvriendelijke en 
efficiënte stikstofbladmeststof met mangaan 
en magnesium. Proeven in verschillende 
gewassen tonen een 5x efficiënter gebruik van 
stikstof ten opzichte van gangbare korrelmest-
stoffen zoals kalkammonsalpeter (27%N). Het 
product kan worden ingezet ter vervangen van 
minder efficiënte gangbare korrelmeststoffen, 
als bijbemesting in verschillende gewassen. 
Het is zeer goed in tankmix toe te passen. 

VOORDELEN VAN FOLIAR N24 MICRO ZIJN:
-  Heeft een snelle én langdurige werking in 

het blad.
-  Is een zeer gewasveilige toepassing t.o.v. 

andere N-bladvoeders.
- Goed mengbaar in diverse tankmixen
- Houdt het gewas vitaal.
-  Ondersteunt de plant in situaties van ver-

traagde groei.
-  Kan een bijbemestingsgift van bijv. KAS 

vervangen waardoor er extra stikstofruimte 
ontstaat in het bemestingsplan.

-  Ook voeding met de nutriënten mangaan en 
magnesium, belangrijk voor o.a. fotosynthese.

TOEPASSING EN DOSERING
Aardappelen
Dosering: 10-15 l/ha
Tijdstip: Vanaf begin knolzetting wekelijks of 
tweewekelijks toepassen.
N.B. Kan in tankmix gespoten worden met 
minerale olie t.b.v. virusbestrijding.

Granen
Dosering: 20-30 l/ha
Tijdstip: Op het ziektebestrijdingstijdstip T2 
(vlagblad volledig zichtbaar).
N.B. Kan in tankmix gespoten worden met bijv. 
graanfungiciden.

Suikerbieten
Dosering: 10-20 l/ha
Tijdstip: In het voorjaar (als extra gift bij ver-
traagde groei) en/of later in het seizoen (i.p.v. 
korrelmeststof).
N.B. Kan in tankmix worden toegepast met 
een bladvlekkenziektebestrijding.

Tuinbouwgewassen, uien, wortelen, witlof, 
erwten, etc.
Dosering: 10-20 l /ha
Tijdstip:  Voorjaar en begin van de zomer als 
bladeren vergelen. Indien nodig herhalen.

Maïs
Dosering: 10-20 l/ha
Tijdstip: In 4-8 blad stadium in geval van ver-
traagde groei of als aanvulling op (verlaagde) 
basisgift.
N.B. Kan in tankmix gespoten worden met bijv. 
onkruidbestrijdingsmiddelen.

Bloembollen
Dosering: 7-15 l/ha
Tijdstip: Aan het begin van het groeiseizoen 
(als extra gift bij vertraagde groei) en/of tij-
dens het seizoen om het bladapparaat vitaal 
te houden.

Opmerking: Foliar N24 Micro (bij voorkeur) 
spuiten met max. 250 l vloeistofvolume per ha!

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
EUH208 - Bevat formaldehyde (50-00-0). 
Kan een allergische reactie veroorzaken. Con-
tact met de ogen en huid vermijden.
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op aan-
vraag verkrijgbaar.

VRIJSTELLINGSNUMMER: EM022.D

kwaliteit beweegt ons!

Geproduceerd door: Advagreen Voor: Holland Fyto U.A.,  
Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord, tel. +31 527 631 500, www.hollandfyto.nl  

FOLIAR N24 MICRO

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor 
professioneel gebruik. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing, de gevarenaanduidingen 
en voorzorgsmaatregelen. De op dit etiket 
beschreven eigenschappen en toepas-
singen van dit product, zijn gebaseerd op 
opgedane ervaringen bij gebruik volgens de 
gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing 
is opgesteld volgens de laatste bij aanmaak 
van dit etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland 
Fyto, zoals onder meer opslag, vervoer, de 
wijze van toepassing, de teeltwijze, de 
dosering, de evt. toepassing in tankmix met 
andere producten, etc. kunnen de werking 
en effecten van het product op het gewas 
beïnvloeden. Daarom staat Holland Fyto niet 
in voor het bereiken van bepaalde resultaten 
en wijst zij alle aansprakelijkheid af voor enige 
schade voortvloeiend uit opslag, vervoer of 
gebruik van het product. Als er nog geen 
ervaring is opgedaan met het product in bijv. 
een bepaald gewas of ras, voer dan eerst 
een proefbespuiting uit, om bijvoorbeeld de 
verdraagzaamheid van het gewas of ras te 
testen.

Pas het product toe volgens goed landbouw-
kundig gebruik. Raadpleeg bij twijfel over 
een toepassing uw adviseur en/of leverancier. 
Verder zijn onze bij de Kamer van Koophandel 
gedeponeerde Algemene Voorwaarden van 
kracht op al onze verkoopovereenkomsten, en 
worden op verzoek toegezonden.


