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Total Care 
Vloeibare breed geformuleerde meststof ter ondersteuning van de groei en bladkwaliteit

Productsoort
Type aanduiding

Fysische toestand
Samenstelling

Soortelijk gewicht
Kleur
pH
UN nummer
Transportgevarenklasse(n)
Opslag
Verpakking

Meststof 
Mengsel van spoorelementen (Cu, Mn, Zn) en bevat ook borium, stikstof, 
fosfaat, kalium en magnesium
Vloeistof
0,3% kopernitraat, 4 g/l Cu + 1,5% mangaannitraat, 20 g/l Mn + 0,5% 
zinknitraat, 6 g/l Zn. Bevat ook 9,4% stikstof totaal, 120 g/l N +
0,05% boorethanolamine, 1 g/l B + 0,9% fosfaat, 10 g/l P2O5 +
2,7% kalium, 35 g/l K2O + 1,7% magnesium, 20 g/l MgO 
1,26 kg/l
Donkerbruin 
2,0
Geen
Geen 
Vorstvrij
10 liter, 200 liter en 1.000 liter 

Advies

Voordelen

In alle gewassen Tijdens perioden van stress waarbij de 
plant nauwelijks tot geen voedingsstof-
fen uit de bodem kan opnemen. Denk 
aan droogte of extreme nattigheid of bij 
een slecht of afstervend wortelgestel.

Voor aanvullende bemesting op
normaal groeiende gewassen.  

5 tot 10 l/ha
Regelmatig herhalen met 
interval van 10-14 dagen. 
Tot het gewas weer 
voldoende kan opnemen uit
de bodem.

3 tot 4 l/ha  
Regelmatig toevoegen
aan de bespuitingen.

 Combinatie van meerdere nutriënten
 Goed opneembaar door het blad
 Zeer hoge gewasveiligheid
 Mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen

Total Care bevat veel verschillende nutriënten én Aminosol. Naast NPK zijn mangaan en magnesium in hogere 
dosering aanwezig dan andere elementen. Total Care is zeer geschikt voor perioden van slechte opname
vanuit de bodem. Het ondersteunt de groei en bladkwaliteit. De Aminosol (aminozuren) geeft energie aan de 
plant.  
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Opmerking
De stikstof in Total Care bestaat deels uit aminozuren waarmee het gewas als het waren “aan het infuus” wordt 
gelegd voor een betere groeiondersteuning.


