
Gewas Tijdstip van toediening Dosering Opmerkingen

(Blad)
groenten

Binnen 1 week na planten 1 L/ha 4 maal, interval 2 weken

Aardappelen
Starten voor de eerste 
verdikking van de stolonen

1 L/ha
3-5 maal 
interval 7-14 dagen

Cichorei Starten vanaf begin augustus 1-1,5 L/ha
Max 3 bespuitingen met 
interval 12-14 dagen

Wortelen Vanaf 3-4 bladeren 1 L/ha
4-6 maal, 
interval 10-14 dagen

(Hard)fruit Vanaf begin bloei 1-2,5 L/ha
3-6 bespuitingen, 
14-21 dagen interval

Aardbei
Vanaf de eerste bloemknop 
tot eind seizoen

0,5-1 L/ha Interval 7-10 dagen

Gebruik
Vul de tank voor de helft met water. Schud de verpakking 
van de Foliplus bladmeststof goed voordat deze wordt 
geopend. Meet de benodigde hoeveelheid Foliplus af en 
voeg toe aan het water. Voeg de rest van het water toe en 
verspuit het geheel onder de juiste omstandigheden. 

Omstandigheden
Foliplus bladmeststoffen moeten vorstvrij worden bewaard 
bij een optimale temperatuur tussen 5-35˚C. De (weers)
omstandig   heden tijdens het spuiten zijn van invloed op de 
werking en veiligheid van de toepassing. Spuit niet onder 
extreme weersomstandigheden.

Tankmixen met GBM
Foliplus bladmeststoffen zijn mengbaar met de meeste, 
maar niet alle gewasbeschermingsmiddelen.
Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren. 

Inh.10L

Veiligheidsaanbevelingen
Na het werken met dit product grondig wassen.
Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of 
een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijvenspoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 
raadplegen.
De mond spoelen.

TouCaN is een handelsmerk van Levity Cropscience.
TouCaN bevat technologie van Levity Cropscience.

GEVAAR: Schadelijk bij inslikken. • Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

Gedistribueerd in Benelux en Duitsland door:
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Batchno.

TouCaN is een handelsmerk van Levity Cropscience.
TouCaN bevat technologie van Levity Cropscience.

Calcium Xtra
Samenstelling
Bladmeststof in oplossing
Bladmeststof op basis van Calcium 
(calciumnitraat met LoCal technologie) 
EG-MESTSTOF: C.1.3.

Bevat:
 17,0 % CaO (268 gram calcium per liter)
 10,0 % N-nitraat (158 gram nitraatstikstof per liter)
 1,0 % Zn (15,8 gram zink per liter)

Soortelijk gewicht: 1,58 kg/l


