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Het is weer mei, de meeste gewassen zijn geplant, gepoot of gezaaid. Als alles
meezit, wordt dat een rijke oogst. Maar afhankelijk maken van het lot is allerminst
strategisch. Dat blijkt ook dit seizoen weer als je kijkt naar de extremen in neerslag.
Daar waar het zaaien uitgesteld wordt wegens natte omstandigheden, hee� de
andere kant van Nederland juist behoe�e aan flinke neerslag. Agro-Vital helpt u
graag, om daar waar kan te sturen op een beter eindresultaat. 
In dit Agro-Vitaal journaal is er daarom aandacht voor enkele hulpsto�en uit het
Agro-Vitalpakket waar u snel mee kunt schakelen tijdens wisselende
weersinvloeden, en geven we tips voor optimalisatie op andere wijze. 
  
Weersextremen maken onderzoek nog belangrijker 
Onderzoek is bij Agro-Vital leidend voor een goed advies. Niet een keer, maar
meermaals worden producten getest op verschillende bodems, machines en in
verschillende seizoenen. En dat laatste is zoals eerdergenoemd steeds grilliger. Mede
daarom worden ook dit jaar weer proeven gedaan in diverse akkerbouwgewassen.
We houden u op de hoogte!

Meer rendement uit bespuiting met adjuvanten  
én goed water 
  
Agro-vital voert een uitgebreid pakket aan adjuvanten, ook wel hulpsto�en
genoemd. Deze hulpsto�en worden toegevoegd om de werking van een
gewasbeschermingsmiddel te vergroten. Bekende voorbeelden zijn de uitvloeiers,
hechters, aanzuurders en antidri�middelen. Een overzicht van alle hulpsto�en met
toelichting per product, leest u hieronder: 
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Guard 
Door de aangescherpte dri�reductie-regels moet er met een relatief grote druppel
gespoten worden. Hierdoor wordt het blad niet volledig bedekt, vooral bij bijvoorbeeld
bedekkingsfungiciden kan dit de werking van het middel nadelig beïnvloeden. Guard met
zijn grote uitvloeiende eigenschap kan de bedekking toch maximaliseren, daarnaast zorgt
de hechtende eigenschap voor een snelle regenvastheid. 
  
Rino 
Om trips en andere moeilijk bereikbare, schadelijke insecten te raken met de
spuitvloeistof is het aan te raden om de superuitvloeier Rino toe te voegen. Door
toevoeging van dit product komt de vloeistof beter aan op plaatsen zoals bladoksel en in
de hals van de ui. 
  
Intake 
Om de waslaag van een blad te passeren en daarmee in de plant te komen hee� de
spuitvloeistof een pH van rond de 5,3 nodig. Door het toevoegen van Intake kan deze pH
snel bereikt worden. De kleur-indicator is een handig hulpmiddel om niet meer toe te
voegen als nodig. Intake zorgt er ook voor dat de in het water aanwezige metalen niet
meer kunnen reageren met de werkzame stof. 
  
Anti-dri� 
Wind is een van de grootste vijanden van de gewasbescherming. Tijdens het passeren van
de spuitvloeistof van de spuitdop, ontstaan er druppels van verschillende groottes. Vooral
de kleinsten zijn erg windgevoelig. Een aangrenzend gewasperceel kan dan vrij eenvoudig
druppels ontvangen, wat veelal tot schade leidt. Door het toevoegen van Anti-dri� wordt
de spreiding in druppelgrootte veel kleiner en de kleine windgevoelige druppels
verdwijnen. 
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Adjuvanten werken beter met goed water 
Elke bespuiting, waarvoor dan ook, bestaat voor het grootste deel uit water. De negatieve
invloed van kwalitatief slecht water wordt in de praktijk onderschat. Daarnaast wordt er
gespoten met veelal dure middelen en ligt de overschrijding van milieubelasting op de
loer. Het is daarom van het grootste belang te zorgen dat de middelen op de juiste plek
aankomen om hun werking goed te kunnen doen. De adjuvanten van Agro-vital helpen
hierbij voor maximaal resultaat van de bespuiting. Daarnaast adviseren we u goed te
kijken naar uw waterkwaliteit. Bij Agro-Vital hebben we de mogelijkheid dat voor u op ons
lab te bepalen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met iemand van de
buitendienst. 
 

     Tytanit, tegen stress 
 
Agro-Vital is een innovatief bedrijf dat continu nieuwe producttoepassing in de
landbouw ontwikkelt. Afgelopen seizoen hebben we de eerste proeven gedaan met
een nieuwe product, genaamd Tytanit. In deze nieuwsbrief willen we een tipje van de
sluier oplichten. 
  
Werking van Tytanit 
Tytanit is een anti-stress agent op basis van titanium. Titanium is maar in kleine
hoeveelheden van belang in de plant. Plantfysiologisch om de calcium- en 
ijzerhuishouding in de plant te reguleren. Biologisch zorgt het in de plant voor veel 
stressreductie en de mineralenverdeling in de plant. Het is ook de reden waarom deze in
de proef gebruikt wordt in combinatie met Calcimax. We zien dat er aan het eind van de
teelt meer knollen overblijven.  
  
Werking CalciMax 
Bij aardappelplanten komt calcium veel voor in de celwanden en celmembranen. Meer
calcium in de knol krijgen is echter niet eenvoudig. De calciumopname gebeurt
grotendeels via de sapstroom (xyleem) richting de bladeren. Via deze route wordt de knol
helaas gepasseerd. CalciMax is daarentegen in staat om calcium te transporteren via de
zeefvaten (floëem). Via deze weg kan men dus wel meer calcium in de knol krijgen.  



  
Afgelopen jaar hebben we laten zien in de hansa’s dat er aan het eind van het jaar meer
knol-aantallen waren met toepassing van Caclimax en tytanit. Onderstaand ziet u de
proefresultaten. Dit seizoen wordt de proef herhaald.  
 

 
 

Vlagbladbespuiting met E�icië-N-t28, 
de nieuwe standaard op T2 
  
De vlagbladbespuiting T2 staat weer op de agenda. Gangbaar met de korrel of met
E�icië-N-t28, hee� u al een keus gemaakt?  
 
Steeds meer akkerbouwers ervaren de voordelen van E�icië-N-t28. 
Het is namelijk goed mengbaar met fungiciden en insecticiden. Groot voordeel daarbij is
ook het lage zoutgehalte (10 x lager dan bij conventionele stikstofhoudende meststo�en).
E�icië-N-t28 is het product met het hoogste aandeel methanal ureum, hierdoor bijzonder
zacht voor het gewas, waardoor het risico van bladverbranding te verwaarlozen is. Agro-
Vital adviseert 20L (25 kg) /ha E�icië-N-t28 als overbemesting in de granen, in combinatie
met de bespuiting tegen afrijpingsziektes. 
  



 
 
In onafhankelijke proeven is jaren achter elkaar aangetoond dat deze bespuiting met 7 kg
N overeenkomt met de standaard 30 kg N uit korrelbemesting. Mengen met voldoende
water wordt geadviseerd om zo een optimale bedekking te bewerkstelligen. E�icië-N-t28
kan ook gebruikt worden als overbemesting in de teelt van zaai- en plantuien; vanaf het
bollen 4 x 10L (12,5 kg) in combinatie met de ziektebestrijding. Daarnaast zijn er goede
ervaringen met E�icië-N-t28 in de bloembollen, poot- en consumptieaardappelen en
diverse andere teelten. 
 

Agro-Vital is een gezonde, groeiende onderneming. Groei vraagt om juiste personele
ondersteuning voor optimale service en maatwerk. Afgelopen maanden is ons team
gegroeid met twee nieuwe medewerkers. Hieronder ziet u ze al in actie.  
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