
BESCHRIJVING
Final K is een geconcentreerd vloeibaar product op basis van kalium (K), 100% oplosbaar 

in water voor het toedienen van nutriënten aan gewassen. Voorkomt en corrigeert 

kaliumgebrek.

VOORDELEN

Kalium (K) bevordert:

De opbrengst door een verbetering van de groeisnelheid en het caliber.

De kwaliteit: door een hoger suikergehalte (°brix)

door een mooiere kleur (anthocyanen en carotenen)

door een betere schilkwaliteit (celwanden)

door een verbeterde aanmaak van suikers (zetmeel)

Final K is een product dat speciaal ontwikkeld is om de antagonismen met de in hard water

aanwezige Ca++ et Mg++-ionen te voorkomen. Op die manier verhoogt de doeltreffendheid

van de kaliumbemesting.

Final K kan volkomen veilig worden toegepast omdat het geen chloor zwavel of stikstof in

de vorm van nitraat of ammoniak bevat.

VLOEIBARE BLADBEMESTING

Kalium voor bladbemesting

SAMENSTELLING Kalium (K2O) 462 g/l    (31 % g/g)

Totale stikstof (N) in de vorm van ureum 45 g/l      (3 % g/g)

FYSISCH-CHEMISCHE 

EIGENSCHAPPEN

 Vorm: Vloeibaar

 Kleur : Transparant

 Dichtheid : 1,5

 pH : 12,5

 EG MESTSTOF

www.tradecorp.eu

®



AANBEVOLEN 

DOSERING
Alle teelten 50 l/ha vóór het planten

GRONDTOEPASSINGEN

MENGBAARHEID

Mengbaar met de meeste soorten kunstmest en gangbare gewasbeschermings-middelen.

Wilt u producten mengen, voer dan eerst een test uit. Niet meer dan twee producten

mengen. Voor maximale doeltreffendheid, de behandeling uitvoeren wanneer het blad droog

is. Na de behandeling mag het gewas 3 à 4 uur niet blootgesteld worden aan regen zodat

het product optimaal kan opgenomen worden.

VLOEIBARE BLADBEMESTING

®

Bieten 5-10 L/ha
In het 10-15 bladstadium

Niet meer behandelen na het dihtgroeien van de rijen

Graangewassen 4 L/ha tussen het laatste bladstadium en de aarvorming.

Maïs 4 L/ha in het 5-6 bladstadium.

Aardappelen 4 x 5 L/ha na het sluiten van de rijen, gedurende de knolvorming.

Aardbeien 4 x 2,5 L/ha vanaf het stadium begin witte vruchten.

Bessen 2-4 L/ha na de vorming van de vruchten

Prei 3 x 3-4 L/ha
gedurende het ganse groeiproces. 

Gebruik de hoogste dosis voor de herfstproductie.

Wortelen - Selder 3 x 5 L/ha
vanaf het 10 bladstadium 

en gedurende het ganse groeiproces.

Kolen - Bloemkolen 3 x 4-5 L/ha vanaf het 6 bladstadium en gedurende het ganse groeiproces.

Komkommer-

Augurk

1 x 2 L/ha

3-5 x 2 L/ha

voor de eerste bloei.

gedurende het ganse groeiproces.

Look – Ajuin -

Sjalotten
4 x 3L/ha tussen begin van de bolvorming en begin droging.

Spinazie
3 x 2-3 L/ha

4-5 x 2-3 L/ha

alle 10 dagen vanaf het sluiten van de rijen. 

tijdens de korte dag periodes.

Gras (gazon) 15 L/ha eind september-begin oktober,

Kersen 2-3 x 3 L/ha vanaf 75 % van de bloembladeren afgevallen 

Fruitteelt
5 x 3 L/ha

3-5 L/ha

tijdens de groei van het fruit tot 3-4 weken voor de oogst,

na de oogst.

BLADBEHANDELINGEN

Minimum 150 liter water per ha gebruiken


