
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basfoliar® 36 Extra SL is een vloeibare stikstofhoudende meststof met magnesium en 
sporenelementen, geschikt voor vrijwel alle teelten of gewassen die in de vegetatieve 
groeifase zitten. Door zijn samenstelling is het product geschikt voor zowel bladvoedingen 
als voor bodembemestingen. Alle voedingsstoffen in Basfoliar® 36 Extra SL zijn volledig 
plantopneembaar, ook de metallische sporenelementen, dankzij de gechelateerde vorm van 
deze elementen in het product. 
 
Basfoliar® 36 Extra SL bevordert de bladkleuring en verbetert de algemene ontwikkeling 
van de planten. Met name bij grassen leidt een toepassing tot een snelle vergroening van de 

grassprieten, vooral bij de aanbevolen hogere 
dosissen. Basfoliar® 36 Extra SL wordt door de 
planten zeer goed verdragen en het product leent zich 
zeer goed voor bladvoedingen in geval van een té 
alkalische bodem. Bij alkalische bodems zullen 
sporenelementen vrij snel in gebrek gaan. Dankzij de 
bladvoeding wordt dit nadeel omzeild en door de 
chelatering worden de sporenelementen vlot 
opgenomen. 
 
 

De declaraties: 
27 % Stikstof (N) totaal 
 3,6 % Ammonium (NH4

+-N) 
 4,7 % Nitraat (NO3

--N) 
 18,7 % Ureum (NH2-N) 
3 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water 
0,02   % Boor (B), wateroplosbaar 
0,200 % Koper (Cu), wateroplosbaar en EDTA-gechelateerd 
0,02   % IJzer (Fe), wateroplosbaar en EDTA-gechelateerd 
1,00   % Mangaan (Mn), wateroplosbaar en EDTA-gechelateerd 
0,005 % Molybdeen (Mo), wateroplosbaar 
0,010 % Zink (Zn), wateroplosbaar en EDTA-gechelateerd 
 EDTA-chelaat stabiel tot pH 8. Bewaartemperatuur: + 5 °C tot + 35 °C. Chloridearm. 

Product enkel te gebruiken indien noodzakelijk. De aanbevolen gebruiksdosissen niet 
overschrijden. 

Basfoliar® 36 Extra SL (27 % N) 
 
EG-MESTSTOF, oplossing van stikstofmeststoffen N (+ MgO), 27 
(+3) met boor (B), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan (Mn), 
molybdeen (Mo) en zink (Zn) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verpakking: bidon 10 l (= 13,5 kg) 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
Aanbevelingen als bladvoeding: 
 

Gewas Dosering 
(l/ha) 

Tijdstip Aantal 
bespuitingen 

Gazons, gras 
algemeen 

30 – 60 Enkel toepassen bij 
temperaturen lager 

dan 21 °C. Indien 
hoger, afspoelen met 

5 l water/m² 

Wanneer 
noodzakelijk 

Aardappelen 3 – 6 Aanvang teelt 3 
Stamslabonen 4 – 6 Voor en na de bloei 2 
Conservenerwten 4 – 6 Na de bloei 2 
Koolgewassen 5 – 8 2de helft teelt 2 - 3 
Prei 4 – 5 2de helft teelt 2 - 3 
Selderij 4 – 6 2de helft teelt 2 - 3 
Uien 3 – 5  2 - 3 
Aardbei 3  2 - 3 
Bloembollen 5 – 6  8 

 
Indien eventuele mengingen met andere meststoffen of met 
gewasbeschermingsmiddelen wordt overwogen, is het raadzaam om vooraf een 
proefmix en –bespuiting uit te voeren. In ieder geval eerst Basfoliar® 36 Extra SL aan 
de spuitoplossing toevoegen! 
 
 


