
groei door kennis

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

BoCaN
Samenstelling
Bladmeststof op basis van stikstof,  
calcium en sporenelementen
Soortelijk gewicht: 1,274 kg/l

Bevat
 15,0% N-totaal  (191 gram gestabiliseerde  

stikstof per liter)
 5,6% CaO (72 gram calcium per liter)
 0,8% MgO (11 gram magnesium per liter)
 0,6% Zn (7,6 gram zink per liter)
 0,3% Mn (3,8 gram mangaan per liter)
 0,3% B (3,8 gram borium per liter)
 0,1% Cu (1,3 gram koper per liter)

Advies
• Foliplus BoCaN wordt geadviseerd vanaf 2 weken na opkomst, of direct 

na (ver)planten. Groeizame omstandigheden versterken het effect.
• U dient Foliplus BoCaN minimaal 3 maal te spuiten voor een voldoende 

effect, met een interval van 5 tot 14 dagen.
• Dosering is 3-6 liter, afhankelijk van gewas en omstandigheden.  

Zie onderstaand advies.
• Mengen met GBM is goed mogelijk mits geen andere bladmeststoffen 

worden toegevoegd, bij temperaturen beneden 23 graden. Mengen met 
niet volledig selectieve herbiciden en groeistoffen wordt afgeraden.

 

Productinfo

Gewas Tijdstip van toediening Dosering Opmerkingen

Aardappelen Vanaf de eerste verdik-
king van de stolonen

2,5-5 
 L/ha

4-6 maal, interval 
5-10 dagen

Uien Vanaf 4 cm 2,5-4 
L/ha

4-6 maal, interval 
5-10 dagen

Groenten Vanaf pootdatum 3-5 L/ha 2-4 maal nadat  
planten zijn geworteld

Knolselderij Vanaf poten 3-5 L/ha Herhalen om  
de 14 dagen

Wortelen Vanaf 4 cm 2-4 L/ha Herhalen om  
de 14 dagen



Foliplus BoCaN is een merk van CropSolutions. Distributie vindt plaats via de bij CropSolutions aangesloten partners.  
Via www.cropsolutions.eu kunt u Foliplus BoCaN bestellen. Raadpleeg uw teeltadviseur voor een advies op maat. 

Bladmeststof
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Snellere kieming, extra 
wortelontwikkeling

Optimalisatie groei  
en N voorziening

Kwaliteitsverbetering

Stressafweer

Doel

Groeistadium

Kieming 1) Jeugdgroei 2) Vegetatieve groei 3)

Monocotylen 4)
Vegetatieve groei 3)

Dicotylen 5)
Generatieve groei, 

bloei en vruchtzetting
Afrijping, langer 

groen houden

Quickstart Foliplus Amino N(P)K Foliplus fosfaat Foliplus fosfaat

Optiroot Foliplus BoCaN Foliplus Protein Foliplus Total N, 
Foliplus stikstof 6)

Aminomix /  
Aminoboost

Aminomix /  
Aminoboost

Foliplus Calcium Xtra Foliplus Protein Foliplus Calcium Xtra, 
Foliplus Brassica Foliplus kali

Optiroot Nutrifite, Foliplus 
amino N(P)K StressImmune StressImmune Algaforce

1) bodemtoepassing in de rij  |  2) vanaf opkomst  |  3) vanaf veld dicht  |  4) grasachtigen  |  5) breedbladigen  |  6) extra zachte formulering

Productpositionering
Preventieve inzet

Groeistadium

Micronutriënten zijn nodig tijdens 
de gehele groeicycles

Micronutriënten welke noodzakelijk voor het groeiproces

Kieming en
begingroei 

Veroudering
en afrijping

Vegetatieve
groei

Bloei en 
voortplanting

Fe, Zn, Mn Fe, Zn, Mn, Cu, B Fe, Mo, B Cu, Mo, B

Resultaten aardappelen 
Westmaas 2015

Foliplus BoCaN is een complete bladmeststof voor toepassing in de snelle jeugdgroei van  
breedbladige gewassen. De samenstelling van Foliplus BoCaN is gebaseerd op 3 principes:

1. Calciumvoorziening vanaf opkomst
Calcium is een hoofdelement die de plant versterkt in zijn weerbaarheid tegen stress. Calcium versterkt de 
celwanden en is dus ook belangrijk voor de kwaliteit van het eindproduct. Calciumvoeding is belangrijk tijdens 
de vegetatieve groei.

2. Complete bemesting met sporenelementen
Door strenge regelgeving op gebied van mineralen is de aanvoer van organische mest de afgelopen decennia in 
Nederland bijna gehalveerd. Organische mest is echter, naast een belangrijke bron van hoofdelementen, erg 
belangrijk in de aanvoer van sporenelementen. Vroeg in het seizoen is een voldoende beschikbaarheid van borium, 
mangaan, zink en ijzer van groot belang voor een ongeremde ontwikkeling.

3. Stimuleren van het wortelstelsel
Foliplus BoCaN bevat 19% Stikstof (w/v) in een gestabiliseerde amidevorm. Een bladtoepassing hiervan stimuleert 
de wortelvorming door de invloed die het heeft op de aanmaak van natuurlijke planthormonen. Resultaat is een 
weerbaarder gewas door een groter wortelvolume.

BoCaN


