Stoller oplossing voor
het versneld laten
afsterven van het loof
en een verbeterde
assimilaten transport
naar de knollen

N-Balancer
N-Balancer behoort tot de technische PHYSIOlogical lijn

Toepassing

Bladbespuiting

Dosering

0 ,30 % in 1000 L of water
5 L/ha (geadviseerd)

Frequentie

2 Toepassingen

Aanbevelingen

N-Balancer is mengbaar met de meest gangbare
GBM en meststoffen

Toepassing
Twee toepassingen : 3 en 2 weken voor de verwachtte oogst.
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Effecten
Control

Stoller

 erbetert de transport van suikers naar de
V
knollen, vermindert de vegetatieve groei en
versneld het afstervingsproces.

Control

 ersneld en verhoogd het zetmeel gehalte
V
in de knollen.
 erbetert de verwerkingskwaliteit en
V
daarmee het financiële rendement voor de teler.
Fig. 1. Door een verbetert transport van de assimilaten en suikers naar de knollen vindt er een versnelde afsterving van het loof plaats. Tussen
de blauwe lijnen is het behandelde gedeelte en het verschil is zichtbaar.

Monster moment
Na toepassing : een visuele beoordeling op afsterving.
Tijdens de oogst : bepalen van het Onderwater Gewicht (OWG) wat een goede
indicatie voor het zetmeel gehalte is. Bepaling volgens de volgende berekening :
[OWG = (% MS-1,1) / 0,05].

Bewijs
Onderwater gewicht (OWG)

Control
Stoller

Gemiddelde onderwatergewicht (g)

500,00

400,00

300,00

365,37

408,41

Grenswaarde

328,33

363,36

200,00

100,00

1st oogst

2nd oogst

Fig. 2. Zoals in de bovenstaande figuur te zien is kunnen we door het toepassen van onze oplossing het oogsttijdstip met een week
vervroegen ten opzichten van onbehandeld. Het OWG moet minimaal 360 g zijn. Tijdens de eerste monstername was het gemiddelde OWG
365,37 g in behandeld en 328,33 in onbehandeld. Bij de tweede monstername was het OWG in het behandelde deel 408,4 g en in het onbehandelde
deel 360 g. Hiermee tonen we aan dat een behandeling met onze oplossing het zetmeelgehalte significant verhoogt.
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