
Inh. 10L (11,2 kg) Batchno.

Organische biostimulant op basis van 
aminozuren van plantaardige herkomst.

Toepasbaar als bladbespuiting.

Derogatie toelating (B): EM621.C 

Bevat:
35,8% aminozuren  (400 gram per liter) 
waarvan:
 23,0% Vrije aminozuren (258 gram per liter)
   4,6% Totale stikstof (51,5 gram per liter)

Soortelijk gewicht: 1,12 kg/l

GROEIVERBETERAAR



CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plant-
aardige sector waarbij deelnemende toeleveranciers 
kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren.

CropSolutions
Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.nl

Omstandigheden:
CropActiv producten moeten vorstvrij worden bewaard bij een optimale 
temperatuur tussen 10-25˚C. De (weers)omstandigheden tijdens het spuiten
zijn van invloed op de werking en veiligheid van de toepassing. Spuit niet 
onder extreme weersomstandigheden boven 25˚C. Bij twijfel over meng-
baarheid eerst een mengproef uitvoeren. Schudden voor gebruik. Uitsluitend
in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  

Veiligheidsvoorschriften:
 In gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen bewaren 

op een veilige plaats, beschermen tegen direct zonlicht.
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een 

beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht.
 Bij inslikken het braken niet opwekken, spoel de mond met water.
 Na aanraking van de huid onmiddellijk wassen met water.
 Irriterend voor de ogen, bij aanraking met de ogen onmiddellijk 

met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen.
 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Werking:
CropActiv Aminoplant is een vloeibare biostimulant en bevat 23% vrije 
aminozuren van plantaardige herkomst. Door een enzymatische afbraak 
van plantaardige eiwitten zijn de vrije aminozuren in CropActiv Aminoplant
van kwalitatief zeer hoog niveau. Afbraak door enzymen in plaats van chemie,
zorgt ervoor dat ook kwetsbare aminozuren als tryptofaan aanwezig zijn. 
Bovendien is de opname door het blad beter door de vrije L α-aminovorm. 
CropActiv Aminoplant bevat tevens hoge gehaltes aan glycine, lysine en 
glutaminezuur, welke verantwoordelijk zijn voor de groeibevorderende en
stressregulerende eigenschappen. CropActiv Aminoplant wordt geadvi-
seerd tijdens een stressperiode om de plant met extra energie door een 
moeilijke periode te helpen. Ook het herstel na een stressperiode wordt met
een CropActiv Aminoplant bespuiting bespoedigd. Vanwege de plantaardige
herkomst is CropActiv Aminoplant zeer goed qua toepassing op de oogst-
bare delen (tweede helft van de teelt). 

Gebruik:
Spuit CropActiv Aminoplant op droog blad tijdens en na een stressperiode
of in het najaar op meerjarige gewassen. De toepassing kan met de meeste
spuitdoppen worden gespoten, met uitzondering van de ultrafijne doppen.
Regenvast na 2 uur. CropActiv Aminoplant kan in de tankmix de opname 
van overige middelen verbeteren. Voeg CropActiv Aminoplant als laatste 
toe aan de tankmix. Raadpleeg uw adviseur bij twijfel.

Gewas Tijdstip van toediening Dosering Opmerkingen

Algemeen Gedurende en na stressperiode, interval 10-14 dagen 2-3 liter per ha Min. 200 liter water per ha 

Kleinfruit, pit- en steenfruit Voor en na de bloei, verbetering vruchtzetting 1,5-4 liter per ha Min. 200 liter water per ha 

In combinatie met calciumtoepassing 1 liter per ha Min. 150 liter water per ha, 
bijvoorkeur eind van de dag

Na de oogst. Herhalen 8-14 dagen 1-2 liter per ha T.b.v. wintervastheid en 
opslag reservevoedsel

Sierplanten en boomkwekerij Interval 10-14 dagen 1-2 liter per ha Min. 200 liter water per ha

Advies:


