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Opbrengst en kwaliteit:
op de bemesting komt het aan!
Opbrengst en kwaliteit bepalen het rendement van de aardap-
pelteelt. De optimale bemesting is daarbij van beslissende 
betekenis. Van alle voedingsstoffen is kalium het voedingsele-
ment, welke qua hoeveelheid het meest door de planten wordt 
opgenomen.

Kalium

• is van doorslaggevende betekenis voor het telen van een naar 
opbrengst en kwaliteit hoogwaardig product.

• neemt een zeer voorname rol in bij de synthese van suikers 
en vervolgens naar de omzetting in zetmeel, het transport en 
opslaan in de knollen. Het element kalium activeert hierbij de 
enzymatische processen.

• beïnvloedt de osmotische druk in de cellen en regelt de wa-
terhuishouding. Daarom verbruiken planten met een goede 
kalium voorziening minder water per kg gevormde droge stof 
en zijn daardoor beter bestand tegen droge perioden.

• verhoogt de opbrengstzekerheid. 

• verhoogt de benuttingscoëfficiënt van stikstof.

Onttrekking van voedingsstoffen door aardappelen

Surplus aan kalium bij veredelingsaardappelen: + 60 kg K2O per  
10 t/ha mééropbrengst

Knolopbrengst in t/ha

40 60 40 60

Nutriënt
Afvoer door knollen 

kg nutriënt/ha
Onttrekking knol + 
loof kg nutriënt/ha

N 140 210 156 234

P2O5 56 84 64 96

K2O 240 360 268 402

MgO 40 60 70 90

S 20 35 30 45

Aardappelen vereisen een hoge kaliumbemesting en reageren snel met opbrengstverliezen als gevolg van een slechte kaliumvoorziening.
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Kalium,
de kwaliteitsvoedingsstof
Kalium

• is betrokken bij de activering van de belangrijkste stofwisse-
lingsprocessen en heeft daardoor een belangrijke invloed op 
de kwaliteitsfactoren van de knollen.

• vermindert de neiging tot verkleuring van de knol zoals 
 blauwgevoeligheid en donkerkleuring bij het koken.

• verhoogt het citroenzuur- en vitamine-C gehalte in de knol.

• verbetert een optimale rijping: daardoor vermindert de kans 
op beschadiging tijdens het rooien en verbetert de bewaar-
baarheid.

• vermindert het gehalte aan reducerende suikers waardoor bij 
het frituren minder acrylamide wordt gevormd en bijgevolg 
de knollen beter geschikt zijn voor industrieel gebruik (chips, 
frieten).

• beïnvloedt het zetmeelgehalte.

Bij een kaligebrek gaat de aardappelplant vroegtijdig afsterven. Als gevolg hiervan zal de assimilatie
sterk verminderen en wordt het potentieel niet ten volle benut.

Vorstschade bij aardappelen
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Bij een kalium-gebrek

• tonen de planten in het geheel een gebrekkige plantengroei.

• worden in de eerste plaats de oudere bladeren vanaf de blad-
rand lichtgroen tot geel, later ontwikkelen zich bruine ne-
crotische vlekken en slaat het vervolgens over op de jongere 
plantendelen.

• sterft de aardappelplant vroegtijdig af, wordt de groei verkort 
en vermindert de assimilatie met opbrengstverlies tot gevolg.

• neemt het aandeel kleine knollen toe, terwijl het aantal ver-
marktbare knollen afneemt.

• ontstaan kwaliteitsverliezen door een hogere gevoeligheid 
voor beschadigingen en sterke verkleuringverschijnselen van 
de knollen.

• het gehalte in de knol: het gehalte aan kalium in de knol 
hangt af van de kali-bemesting, van de opbrengst en van 
de stikstofhuishouding. Kalium-gehaltes in de knol op droge 
stofbasis van minder dan 2,2 % K (Kalium) duiden op een kali-
gebrek. Met het oog op blauwgevoeligheid is in de knol een 
gehalte van 2,5 % K (Kalium) in de droge stof als doelstelling 
na te streven.

Bij kaliumgebrek sterft het loof eerder af, zodat het assimila-
tieproces korter wordt en het opbrengstpotentieel niet volledig 
gebruikt wordt.

Een bladanalyse kan een aanwijzing geven over de voe-
dingstoestand van de aardappelplant. Er dient voldoende 
kalium te zijn in het blad.

Gewenste K-gehaltes per droge stof

Knopstadium 4,5 – 7,0 % K

Aanvang bloei 4,0 – 6,4 % K

Einde bloeitijd 3,7 – 6,1 % K

Knolvorming 3,5 – 5,7 % K

Symptomen van kaliumgebrek treden in de eerste plaats op bij oudere bladeren, 
later slaat dit over op de jongere plantendelen.
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Daarom

• is voor hoge opbrengsten minstens een voldoende kalium-
toestand van de grond vereist. Het behoud hiervan vraagt 
een juiste bemesting.

• zijn bij een lage of onvoldoende kaliumtoestand opbrengst-
verliezen te verwachten.

• kan aanvullend op het grondonderzoek een bladanalyse uit-
gevoerd worden om te bepalen of de voorziening van voe-
dingsstoffen in de plant voldoende is.

• moet de kaliumbemesting aan de kwaliteitseisen worden 
aangepast.

• levert een vroege kalibemesting vóór het planten of uiterlijk 
vóór het aanaarden opbrengstvoordelen op.

Kalium vermindert rooibeschadigingen en verhoogt  
de bewaarbaarheid.

De relatie tussen kaliumbemesting en blauwgevoeligheid

Bij kaligebrek zal de knol eerder verkleuren. Een goede kaliumvoorziening verkleint de kans op blauwgevoeligheid.
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Kalium is in verscheidene stofwisselingsprocessen betrokken. 
Zo zal bij een kalium-tekort de synthese van proteïnen worden 
afgeremd. Wordt daarbij parallel en éénzijdig een hoge stik-
stofgift gegeven, dan zal het gehalte aan asparagine en vrije 

Invloed van de kaliumtoediening op het gehalte aan reducerende suikers (Langwedel 2002)

Door een goede kaliumvoorziening kan het gehalte aan reducerende suikers verminderen, 
waardoor de verwerkingskwaliteit voor chips- en frietaardappelen verbeterd wordt.
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aminozuren verhogen. Eveneens verhoogt hierbij het gehalte 
aan reducerende suikers (glucose en fructose). Deze laatste 2 
suikers reageren met aminozuren tijdens het frituren en geven 
aanleiding tot bruin bakken (de zogenaamde Maillard-reactie).

Deze frieten onderscheiden zich op basis van een verschil in bemesting door de (bruin)verkleuring (Maillard-reactie).
(Gerendás et al., 2007. J. Plant Nutr 30, 1499-1516)
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Verschillende kwaliteitseisen
…bij poot-, friet- en zetmeelaardappelen

De kwaliteitseisen kunnen afhankelijk van het teeltdoel zeer 
verschillend zijn. Voor friet- en chipsaardappelen is een middel-
hoog, voor zetmeelaardappelen een zeer hoog zetmeelgehalte 
vereist, wat de uitbetaling ten goede kan komen.

Aan aardappelen, bestemd voor de industrie (frieten, chips, 
zetmeelvlokken, voorgekookte aardappelen, enz.), worden te-
genwoordig technologisch hoge kwaliteitseisen gesteld, voor-
namelijk op:

• een verhoogd gehalte aan zetmeel

• droge stof en het gehalte aan reducerende suikers (frieten 
en chips)

• blauwgevoeligheid

• bakkleur

Het positieve effect van kalium op bovenstaande parameters 
wordt niet meer in twijfel getrokken.

De kalivorm:

• Bij een lage of onvoldoende kaliumtoestand van de grond 
stijgt het zetmeelgehalte in de eerste plaats door een kali-
umbemesting, aangezien bij een kaliumgebrek de zetmeel 
vorming en -afvoer naar de knollen geremd wordt.

• Het zetmeelgehalte wordt door de bindingsvorm van kalium 
beïnvloed. Een hoog chloridengehalte in de planten belem-
mert de zetmeelafvoer en -opslag in de knollen. Een K-bemes-
ting in sulfaatvorm levert ongeveer 1 % hoger zetmeelgehalte 
op dan bij chloride bevattende K-meststoffen.

• Ook bij het vroeg strooien van chloorhoudende kaliummest-
stof spoelt het chloride niet voldoende uit en is nog steeds 
bereikbaar voor de plantenwortels. Als het bodemvocht in de 
wortelzone door capillaire stijging toeneemt, verhoogt dit het 
risico van een hogere chloridenopname, met als gevolg een 
dalend zetmeelgehalte. Daarom is ons advies een sulfatische 
kaliumbemesting.

Het gebruik van kalium- en magnesiummeststoffen en dit onder de sulfaatvorm is zowel op landbouwkundig 
als op economisch gebied gerechtvaardigd. K-proef Düpow (Duitsland); 200 kg K2O/ha

Sulfaathoudende kaliummeststoffen verbeteren het rendement van de teelt van poot-, friet- en zetmeelaardappelen.
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Mobilisatie in voedingsstoffen bij aardappelen  
(variéteit Josée, rendement 55 t/ha)
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bron: SADEF-LACO 1992 (Fr)

De opname van voedingselementen (zoals stikstof, kalium, fos-
for, magnesium en zwavel) in functie van het tijdstip.

Besluit: Men stelt vast dat de opname (absorptie) en de assimi-
latie van de macroelementen in relatie staat tot het vegetatieve 
stadium. Om aan de hoge behoeften aan voedingsstoffen te 
voldoen tijdens de verschillende groeifasen is het noodzakelijk 
om de bodem op voorhand aan deze voedingsstoffen zo opti-
maal mogelijk te voorzien.
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…bij consumptieaardappelen

• Consumptieaardappelen eisen onbe-
rispelijke en goed schilbare aardap-
pelen, die bij het koken niet uit elkaar 
vallen, er op het bord goed uitzien en 
aangenaam smaken. 

• De neiging tot verkleuring (blauwgevoe-
ligheid, donkerkleuring bij het koken) 
moet zo minimaal mogelijk gehouden 
worden.

• Dit heeft voor de bemesting van 
aardappelen de volgende consequen-
ties: de teelt inrichten op een hoge 
knolopbrengst met een voor die soort 
optimaal gehalte aan droge stof. 

• Aardappelen met een hoge marktwaar-
de, die geschikt zijn voor het bewaren 
en bij de bereiding niet verkleuren, 
vereisen een overeenkomstig hoge 
kaliumbemesting. Daardoor wordt het 
aandeel aan belangrijke voedingsstof-
fen verhoogd en een goede smaak 
verkregen.

+ = positieve invloed ++ = zeer positieve invloed – = negatieve invloed

De invloed van minerale voedingsstoffen op de opbrengst en enkele kwaliteitskenmerken van aardappelen.

Kwaliteitskenmerken
minerale elementen 

          N                      P                      K                     Mg                     S                     Ca

Knolopbrengst   

Zetmeelgehalte  /   

Eiwitgehalte   

Citroenzuur  

Ascorbinezuur (Vit. C)  

Rijpheid

Stevigheid schil

Weerstand tegen:

Beschadigingen

Blauwgevoeligheid   

Kookverkleuring  

Bruinverkleuring  

Bewaarbaarheid

Smaak
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Denk aan de 
magnesiumvoorziening
• Bij een uitgebalanceerde bemesting moet de aandacht in het 

bijzonder gaan naar magnesium, omdat aardappelen uiter-
mate gevoelig zijn voor magnesiumgebrek.

• Samen met de bijkomende activering van vele enzymsys-
temen neemt magnesium een centrale rol in bij het gehele 
systeem van de energieoverdracht en eiwitvorming. In feite 
vormt magnesium een speerpunt bij de omzetting van licht-
energie naar chemische energie (in de vorm van suikers) en 
dit door het proces van fotosynthese.

• Bij magnesiumgebrek wordt de eiwitopbouw belemmerd, ver-
bonden met een nitraatverrijking. De gehele groei vertraagt, 
wat resulteert in oogstverliezen en kwaliteitsvermindering. 

• Aardappelen worden vaak verbouwd op lichte, magnesium-
arme grond, die een magnesiumbemesting vereisen.

• Vooral op lichte gronden verdient het om landbouwkundige 
reden aanbeveling om tegelijkertijd met de kalibemesting in 
het voorjaar met een magnesium te bemesten die voor de 
plant opneembaar is.

• Patentkali (30 % K2O, 10 % MgO, 42,5 % SO3) bevat de drie 
voedingsstoffen: kalium, magnesium en zwavel in sulfaat-
houdende, direct voor de plant opneembare vorm.

• Magnesiumsulfaat is volledig wateroplosbaar en is ook een 
vereiste voor gebieden met een hoge pH-waarde om een 
hoge magnesiumbehoefte te dekken.

Èn vergeet zwavel niet!

Ook in de aardappelteelt verdient zwavelbemesting de nodige 
aandacht. Zwavel bevordert naast de opbrengst ook de smaak. 
Aangezien de beschikbaarheid van zwavel door een verminder-
de luchtvervuiling sterk is afgenomen, wordt dit element alsmaar 
meer een kritische factor. Recent onderzoek toonde ondermeer 
aan dat een zwavelgift leidde tot een hogere opbrengst en dit 
bij een gematigde stikstofgift.

Magnesiumgebrek bij aardappelen

De invloed van KALISOP® (Kaliumsulfaat) en Patentkali® op de opbrengst
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Patentkali verhoogt de knolopbrengst, eveneens bij hoge magnesiumgehaltes in de bodem.
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Bladbemesting met magnesium en zwavel
samen met borium (B) en mangaan (Mn)
Aardappelen zijn bijzonder gevoelig 
voor een magnesiumgebrek

De basisbehoefte voor aardappelen aan 
magnesium (40 – 80 kg MgO/ha) dient 
bij voorkeur via een bodembemesting 
toegepast te worden en dan nog in een 
wateroplosbare vorm. De sulfaatvorm 
wordt hiertoe het meest aanbevolen en 
ze brengt bovendien nog zwavel op de 
koop toe! 

Magnesium wordt, in de loop van de 
groei, later opgenomen dan kalium. 
Stresssituaties (zoals koude, droogte, 
antagonisme) kunnen de magnesium-op-
name uit de bodem aanzienlijk verminde-
ren, waardoor het tot tijdelijke knelpunten 
in de Mg-voorziening van de gevoelige 
aardappelplanten kan komen.

Door een bladbemesting met EPSO  
Microtop (15 % MgO, 31 % SO3, 0,9 % B, 
1 % Mn), meestal in combinatie met 
gewasbeschermingsmiddelen (GBM)-
behandelingen, zal een gebrek aan 
mag nesium en sporenelementen worden 
voorkomen. Deze aanvullende bladbe-
mesting verzekert bovendien in periodes 
met een zeer hoge behoefte (juni-juli) een 
optimale magnesiumvoorziening.

Boorgebrek bij aardappelenMangaangebrek bij aardappelen

© Amazone.de
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Bladbemesting
met EPSO Microtop®

• De aardappel heeft een hoge mangaanbehoefte, echter met 
een slecht opnamevermogen. Vooral het in EPSO Microtop 
aanwezige mangaan is zeer interessant voor de aardappel-
teelt. Sinds de intrede van de moderne phytophthora-midde-
len, zonder Maneb, ontstaat er steeds vaker mangaangebrek 
in aardappelen. Aardappeltelers kunnen d.m.v. bespuiting met 
EPSO Microtop meerdere gebreken tegengaan.

• De resultaten van de bespuitingen zijn vaak snel zichtbaar 
aan een fris, goedgekleurd aardappelgewas.

• Mangaan heeft deels dezelfde functie in de stofwisseling als 
magnesium. Gelijktijdig bemesten met beide elementen is 
daarom voedingsfysiologisch gunstig.

• Mangaan en borium worden dikwijls door droogte en hoge 
pH-waarde in de bodem gebonden.

• De boriumonttrekking is ongeveer half zo groot als die bij 
suikerbieten. Het voor een toereikende boriumvoorziening 
noodzakelijk gehalte in de bladeren ligt ongeveer op gelijk-
waardig niveau. De boriumbehoefte van de aardappel wordt 
daardoor mogelijk onderschat.

• Borium is voor de celontwikkeling, stabilisering van de cel-
wanden en de ontwikkeling van energierijke stoffen zoals 
suiker en zetmeel nodig.

Veldonderzoeken tonen aan:

• Door bladbemesting met EPSO Microtop (15 % MgO, 31 % 
SO3, 0,9 % B, 1 % Mn) kunnen ook tijdelijk niet beschikbaar 
zijnde voedingsstoffen in de bodem overbrugd worden. Pre-
ventieve bespuiting voorkomt gebreksituaties, waardoor 
oogstverliezen voorkomen worden. De sulfatische bindings-
vorm van magnesium en mangaan maakt EPSO Microtop 
bijzonder zacht voor het gewas.

• Bemestingsonderzoek door verschillende onderzoekers tonen 
meeropbrengsten aan door EPSO Microtop bladbemesting 
bij aardappelen ter grootte van 4 – 10 %, ook bij voldoende 
Mg-voorziening. Gelijktijdig ontstaat een lichte verhoging van 
het droge stof- en het zetmeelgehalte.

• Ervaringen uit de praktijk leren dat de aardappelplant minder 
ziektegevoelig is en een betere weerstand kan bieden tegen 
stresssituaties.

Fysiologische processen bij magnesiumgebrek

1 2

3

4

5
6

Cakmak und Kirkby, 2008, Physiol Plant

Gereduceerde opname van 
voedingsstoffen en water

Gereduceerde  
groei van wortel- en 
worteloppervlakte

Behoefte aan een  
magnesium-bladvoeding

Beperkt  
worteltransport  
van saccharose

1. Verhindering van  
floëemtransport

2. Opstapeling van  
koolhydraten

3. Overreductie van  
de electronentransport-
ketting

4. Vorming van reactieve 
zuurstofsoorten (ROS 
reactive oxygen species)

5. Foto-oxidatie

6. Chlorose (verbleken) en 
necrose (afsterven)
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Bemesting van aardappelen –
Kaliumsulfaat of kaliumchloride? 
Kalium is een voedingsstof met de grootste invloed op de 
kwaliteit (intern en extern) van aardappelen. Allereerst is het 
belangrijk om een voldoende hoeveelheid kalium te voorzien. 
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de vorm van 
kalium. Voor een basisbemesting is kalium beschikbaar in zowel 
sulfatische als chloridische vorm. In organische meststoffen 
(zoals drijfmest/stalmest) is kalium onder chloridische vorm 
aanwezig, terwijl minerale meststoffen worden aangeboden in 
sulfatische als in chloridische vorm. De chemische vorm van 
kalium heeft een doorslaggevende invloed op kwalitatieve pa-
rameters zoals het zetmeelgehalte in de knol en op de smaak 
-beide parameters reageren het best op kaliumsulfaat. 

Ook moet worden opgemerkt dat een overmatige toevoer van 
chloride een negatief effect heeft op de opbrengst.

Kaliumsulfaat verhoogt het zetmeelgehalte 

Het is al lang bekend dat de toepassing van kaliumchloride 
tegenover kaliumsulfaat het zetmeelgehalte van aardappelen 
verlaagt met 0,5 – 2,5 %. Chloride-ionen interfereren met het 
transport van koolhydraten van de bladeren naar de knol toe. 
Dit resulteert in een overaanbod van koolhydraten in bladeren, 
terwijl de knollen te weinig zetmeel kunnen opslaan. Chloride is 
ook verantwoordelijk voor het verhogen van de turgor (spanning 
in de cel) en voor het verminderen van het droge stofgehalte 
van de knollen. Consumptieaardappelen geteeld op goede tot 
zeer goede gronden (löss-leem-gronden) kunnen hun typische 
zetmeelgehalte eigen aan het ras overschrijden. Als dit het geval 
is, zal een kaliumbemesting onder chloride-vorm in de lente 
of de herfst helpen om het zetmeelgehalte te verlagen. Deze 
benadering kan echter ook de opbrengst verminderen. De toe-
passing ervan moet daarom worden beperkt tot situaties waarbij 
overmatige zetmeelgehalten te verwachten zijn.
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Kaliumsulfaat verbetert de smaak 

In het algemeen worden aardappelen geteeld op lichtere gron-
den, zodat een overmatig zetmeelgehalte een niet veel voor-
komend probleem is voor consumptieaardappelen. Een kali-
umbemesting onder chloride-vorm zal snel het zetmeelgehalte 
verlagen en komt daarbij onder de typische waarden eigen aan 
de variëteit. Dit zal echter een negatieve invloed hebben op de 
kwaliteit van consumptieaardappelen, waarbij knollen binnenin 
waterig worden en hierdoor minder houdbaar zijn. Zetmeel is 
bovendien een belangrijke smaakmaker! 

Kalium onder sulfatische vorm zal daarentegen het droge stof-
gehalte van de knollen verhogen, wat in combinatie met een 
wenselijke zetmeel – eiwit – verhouding (12 – 16:1) verantwoor-
delijk is voor een heerlijke, stevige smaak. 

Aardappelen zijn gevoelig voor chloride 

Zetmeelaardappelen en aardappelen voor de verwerking (chips-
frieten) kunnen derhalve beschouwd worden als chloride-ge-
voelig, terwijl pootaardappelen en consumptieaardappelen 
beschouwd kunnen worden als gedeeltelijk chloride-tolerant.
De kaliumbemesting van consumptieaardappelen kan geheel 
of gedeeltelijk worden gedaan in chloride-vorm, zolang dit tijdig 

gebeurt voorafgaand aan het begin van de vegetatie. Onder 
bepaalde omstandigheden kan het ook raadzaam zijn om te 
bemesten in de herfst van het vorige jaar. Het idee is dat een 
groot deel van de chloride zich verplaatst heeft naar lagere ni-
veaus of wellicht zal zijn uitgespoeld. Deze aanpak heeft echter 
het risico van het verlies van grote hoeveelheden kalium, vooral 
bij lichte bodems en bij veel neerslag. Op zwaardere gronden 
is het mogelijk dat tijdens de zomermaanden de chloride terug 
naar de wortelzone komt door de capillaire stroming van het 
water, wat resulteert in een onverwachte negatieve invloed. 

Voor zetmeelrijke en aardappelen bestemd voor de verwerking 
(chips-frieten) dient de kaliumbemesting geheel of gedeeltelijk 
te worden gedaan onder sulfatische vorm. Voor dit doel is een 
hoger zetmeelgehalte altijd wenselijk. Uitsluitend aanwenden 
van kalium onder chloride-vorm is riskant en kan gemakkelijk 
leiden tot mislukking. 

Speel op veilig met kaliumsulfaat 

Gezien de bovenbeschreven risico‘s bevelen wij de aardappel-
telers om tenminste een deel van de kaliumbemesting (1/2 of 
2/3) onder sulfatische vorm uit voeren.

Er bestaan twee soorten kalium:  
het onderscheid tussen kaliumsulfaat en kaliumchloride

Sulfatische kalium Chloridische kalium

 *
30 % K2O (chloride-arm)  
(basismeststof)

60 % K2O (bevat ca 47,5 % chloride)  
(basismeststof)

 * gran (kaliumsulfaat)

50 % K2O (chloride-arm)  
(basismeststof)

 *
40 % K2O (bevat ca 36 % chloride)  
(basismeststof)

 *
52 % K2O (chloride-arm)  
(als bladmeststof te gebruiken) *bevat ook nog magnesium en/of zwavel, (volledige samenstelling, zie pag. 18)

P.S.: kalium uit drijfmest en afgeleide producten (zoals effluenten) is enkel onder chloridische vorm aanwezig.
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De succesformule –  
voor de hoogste kwaliteit

EG-MESTSTOF 
Patentkali 30 (+10+42,5)

   30 % K2O in water oplosbaar kaliumoxide 
   10 % MgO in water oplosbaar magnesiumoxide 
42,5 % SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide (= 17 % S)

Conform de EG-verordeningen 
834/2007 en 889/2008 toegestaan in de 
biologische land-en tuinbouw

Aanbeveling voor de verschillende aardappelrassen:

In het algemeen kan men stellen dat het zetmeelgehalte stijgt bij 
hoger wordende kaliumvoorzieningen tot een optimum en neemt 
lichtjes af bij het overschrijden van dit optimum. De kalivorm 
heeft ook een invloed op het zetmeelgehalte. Chloridehoudende 
kali heeft een negatief effect op het transport van zetmeel naar 
de knollen toe. Door gebruik te maken van kalium onder sulfa-
tische vorm kan 1 % meer zetmeel worden bekomen.

Consumptieaardappelen

Het zetmeelgehalte is minder van belang, maar nemen de 
kwaliteitskenmerken een prominente rol in zoals de kookei-
genschappen, blauwgevoeligheid en verkleuringen tijdens het 
koken.

Zetmeelaardappelen

Voor deze rassen wordt uiteraard een zeer hoog zetmeelgehalte 
vereist. Het is evident dat men voor deze variëteiten opteert 
voor sulfatische kali.

Algemeen advies voor een productie van 50 t/ha aardappelen 
bij een bodem met een gemiddelde kalitoestand en zonder 
rekening te houden met een organische bemesting

Bodem met een relatief laag gehalte aan magnesium

Toe te dienen bij voorkeur vóór het poten

• Consumptieaardappelen en pootaardappelen:  
800 à 1100 kg/ha Patentkali

• Aardappelen bestemd voor de industrie (verwerking):  
700 à 800 kg/ha Patentkali

• Zetmeelaardappelen: 600 à 700 kg/ha Patentkali

Opmerking: Voor bepaalde variëteiten kan het in-
teressant zijn om gebruik te maken van een chlo-
ridehoudende kalimeststof zoals de enkelvoudige 
Kali 60 % of Korn-Kali om het onderwatergewicht te 
drukken. Gelet op de samenstelling verdient Korn-
Kali (40 % K2O, 6 % MgO, 4 % Na2O, 12,5 % SO3) hier-
bij de voorkeur.
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De bladvoeding bij uitstek –  
extra borium en mangaan

EG-MESTSTOF 
Magnesiumsulfaat met micronutriënten 15+31

 15 % MgO in water oplosbaar magnesiumoxide  
 31 % SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide (= 12,4 % S) 
0,9 % B in water oplosbaar borium 
   1 % Mn in water oplosbaar mangaan

Aanbeveling voor aardappelen:

25 kg/ha (bij het sluiten der rijen) en 25 kg/ha (begin bloei) of  
5 x 10 kg/ha om de 7 à 10 dagen samen met fungicidenbehan-
deling (phytophthora)

• EPSO Microtop is een snelwerkende bladmeststof met de voe- 
dingsstoffen magnesium en zwavel aangevuld met borium en 
mangaan. Al deze elementen zijn oplosbaar in water. Aanbe-
volen wordt om 5 tot 7 kg EPSO Microtop op te lossen in 100 
liter water. EPSO Microtop kan met de meeste gewasbescher-
mingsmiddelen gecombineerd worden. Een kleine mengtest 
vooraf is noodzakelijk! Los steeds eerst EPSO  Microtop op 
en daarna de gewasbeschermingsmiddelen. 

• voldoet aan de toenemende behoefte aan sporenelementen 

• is zacht voor het gewas 

• wordt direct door het blad opgenomen en is daardoor snel 
werkzaam 

• voorkomt gebreksverschijnselen van magnesium, zwavel, bori-
um en mangaan tijdens de groei op een snelle en veilige manier 

• is bijzonder geschikt als preventieve maatregel om gebreks-
verschijnselen te vermijden 

• werkt onafhankelijk van de pH-waarde van de bodem, omdat 
de voedingsstoffen direct door het blad opgenomen worden 

• maakt een snelle, doelgerichte en gedoseerde bespuiting 
met borium en mangaan in combinatie met magnesium en 
zwavel mogelijk

• is goed mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmidde-
len (gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van die middelen 
moeten worden opgevolgd)

Conform de EG-verordeningen 
834/2007 en 889/2008 toegestaan in de 
biologische land-en tuinbouw
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Een breed spectrum van
K+S KALI producten

Bodemmeststoffen (Gehalte aan mineralen in %)  K2O MgO Na2O SO3

* chloridearm 30 10 - 42,5

* chloridearm 50 - - 45

  bevat ca. 36 % chloride 40 6 4 12,5

* gran. 
   chloridearm

- 25 - 50

Bladmeststoffen (Gehalte aan mineralen in %) K2O MgO SO3 B Mn Zn

* - 16 32,5 - - -

* - 15 31 0,9 1 -

* - 13 34 - 4 1

* 52 - 45 - - -

* toegestaan in de biologische land- en tuinbouw (verordeningen 834/2007 en 889/2008)
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K+S KALI GmbH · Plantenvoeding
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Duitsland 
pflanzennaehrstoffe@k-plus-s.com · www.kali-gmbh.com

Een onderneming van de K+S Gruppe

Aanspreekpartner  
voor België/GH Luxemburg:
Wim Pacolet, agent K+S KALI GmbH
Telefoon +32 473 450691
pacolet.wim@skynet.be

Aanspreekpartner  
voor Nederland:
Jaap Brink, agent K+S KALI GmbH
Telefoon +31 6 53851352
jaap.brink@brinkbusiness.nl

®
 =

 G
er

eg
is

tr
ee

rd
 h

an
d

el
sm

er
k 

K
+

S
 K

A
LI

 G
m

b
H

76
56

/0
6.

16
/K

w
/B

E
N

E
LU

X
/n

l/n
f


