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OPTIMA LEAF-K
Optima Leaf-K is een snel beschikbare kaliumbladmeststof. 
Problemen met de kaliumopname zijn vaak gerelateerd 
aan uitspoeling, droogte, een laag organisch stofgehalte 
of veel calcium of magnesium in de bodem. Een blad-
bemesting biedt dan uitkomst voor het leveren van dit 
belangrijke nutriënt aan het gewas.   

Optima Leaf-K bevat kaliumcitraat, een pH-gebufferde, 
zeer gemakkelijk beschikbare vorm van kalium. Een groot 
deel van de bladanalyses laat een tekort aan kalium zien 
tijdens de bloemzetting, zaadkieming en vruchtzetting. 
Optima Leaf-K is speciaal ontwikkeld om fruit, groenten 
en graangewassen in deze kaliumbehoeftige periodes via 
een bladtoepassing van voldoende kalium te voorzien.

VOORDELEN
• Bevat snel beschikbare kalium in een hoge 
 concentratie in een organische vorm. 
•  Bevordert de opbrengst en de grootte van de   
 vruchten (sortering). 
•  Bevordert de kwaliteit en bewaring (brixgehalte,   
 hardheid).
•  Verhoogt de plantreserves (betere winterhardheid).
•  Bevat geen schadelijke bij-nutriënten zoals chloride.
•  6 x effectiever dan kaliumbemesting via de bodem.
•  Betere kalium opname bij droge omstandigheden.

VERPAKKING
Verkrijgbaar in verpakkingen van 5 en 17,5 liter         
(1000 liter op aanvraag).

PRODUCTCODE
KR-K, KR-G, (KR-1000)

DOSERING
Bladtoepassing  (maximale concentratie 1:100)
•  Uien: 4 liter per hectare
    Dit 3 keer toepassen tijdens het zwellen van bollen. 



Optima Leaf-K in ui
Doel: Verhogen van de opbrengst en 
maatsortering in zaaiui.
Optima Leaf-K is een snel beschikbare kalium bladmeststof 
opgebouwd uit kaliumcitraat (pH-gebufferd) en extra stikstof. 
Speciaal ontwikkeld om de opbrengst, sortering en kwaliteit te
bevorderen.

De Soiltech behandeling met Optima Leaf-K heeft geresulteerd in een +9% hogere netto uien 
opbrengst. Met name in de maatsorteringen >40 cm wordt er duidelijk verschil gemaakt.

PROEFOPZET

DOEL:    Verhogen van de opbrengst en maatsortering in zaaiui
PERIODE:   Teeltseizoen 2018 (zeer droge zomer)
LOCATIE:  Colijnsplaat, Zeeland, NL
UITVOERING:  Delphy (Uien Innovatie Kenniscentrum)
GEWAS:  Zaaiui, Hystore
BODEMTYPE:  Zavel, 27% afslibbaar
BEHANDELING: 3 x 5 liter/ha Optima Leaf-K
BESPUITINGSDATA: 27 juni, 11 juli en 1 augustus 2018



Soiltech komt voort uit een onuitputtelijke nieuwsgierigheid naar 

het optimaal voeden van gewassen en de route naar een zo hoog 

mogelijke gewasopbrengst. Het bedrijf is onderdeel van de Van 

Iersel Holding, een familiebedrijf dat stamt uit 1947 en wat zich 

heeft ontwikkeld tot een koploper in de productie van bodemver-

beteraars en grondstoffen voor de potgrondindustrie. 

Soiltech is sterk in de ontwikkeling en productie van specialty 

meststoffen. Met een uitgebreide R&D afdeling wordt er veel 

geïnvesteerd in de ontwikkeling en het testen van deze meststof-

fen die zich kenmerken als kwalitatief en hoogwaardige producten. 

Tijdens de ontwikkeling wordt er ook op rendements verhoging 

van het gewas gefocust. Voordat de specialty meststoffen de markt 

op gaan worden ze uitvoerig getest in het Innovatie & Testcentrum 

van Soiltech zelf, maar ook in samenwerking met erkende proefsta-

tions worden er proeven opgezet. Uiteindelijk worden de produc-

ten dan nog in de praktijk getest in combinatie met één van onze 

gespecialiseerde distributeurs en kwekers / telers uit het vak.    
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