
Powerline 
Krachtig gewas met



Powerline biedt u een optimaal op uw gewas afgestemd vloeibaar meststoffen

pakket en microgranulaten. Hiermee kunt u op een efficiënte wijze mineralen 

toevoegen aan uw bodem of uw gewas. Met vloeibare meststoffen kan scherper 

worden bemest. De verdeling, dosering en het afwerken van kanten en

kopakkers is exact uit te voeren. Door besparing op mineralen creëert u extra 

ruimte voor de aanvoer van organische meststoffen ter verbetering van de 

bodemvruchtbaarheid.

Powerline biedt u

 Perfecte opname mineralen

 Efficiënte bemesting

 Exacte plaatsing, dosering en verdeling

Verschillende producten bevatten biostimulanten. 

Het Powerlinepakket bestaat uit de volgende productgroepen:

  Powerstart: voorziet in de eerste meststoffenbehoefte, directe  

toepassing op het zaad of pootgoed. Powerstart meststoffen  

zijn  speciaal ontwikkeld om met minder fosfaat een nog betere  

opneembaarheid te creëren dan rijenbemesting met traditionele  

meststoffen.

   Powerbasic: voor de beste start, toepassing als  

bodemmeststof of rijenbemesting.

 Powerleaf: efficiënte overbemesting via het blad met de veldspuit.

De juiste meststoffen op het juiste moment, de juiste plek en in de juiste hoeveelheid!

Powerline voor uw gewas
Het Powerline meststoffenpakket bevat alle benodigde mineralen. Binnen elke 

productgroep zijn verschillende op uw gewas afgestemde samenstellingen 

gemaakt. Voor diverse gewassen hebben wij een systeemaanpak uitgewerkt.  

Hierin adviseren wij per teeltfase de juiste producten. 

Voor zaai

Tijdens zaai

Ui 1e pijpje 10 cm

Ui 3-4 pijpen

Loof 20 cm

Begin bolling

Bol vulling juli

Bol vulling aug

300 kg Stimusoil Impact

200 kg Sulfan 

5,00 ltr Powerleaf Kali
2,00 ltr Stimuforce Asco +

2,50 ltr Stimuplant Multimix

2 x 1,00 ltr Powerleaf
Mangaan Plus

15-20 ltr Powerleaf Quattro +
2,50 ltr Stimuplant Multimix

15-20 ltr Powerleaf Quattro +
2,50 ltr Stimuplant Multimix

15-20 ltr Powerleaf Quattro +
2,50 ltr Stimuplant Multimix

30 ltr Powerstart Food

Systeemaanpak Zaaiuien

Gezonde
groei

225 kg Patentkali

Actieve
start

Bodem
vitaliteit

Plant
vitaliteit

Stress
reductie

Oogst
kwaliteit

5,00 ltr Powerleaf Kali

5,00 ltr Powerleaf Kali

150 kg Sulfan 

350 kg NK 16-0-30 CH

2,00 ltr Stimuforce Asco +
2,50 ltr Stimuplant Multimix

2,00 ltr Stimuforce Asco +
2,50 ltr Stimuplant Multimix

Wilt u meer weten?

Ga naar powerlinemeststoffen.nl/gewassen om de systeemaanpak voor  

uw teelt te bekijken. 

Krachtig gewas 
met Powerline
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Powerline is afgestemd op uw teeltuitdagingen

Actieve start

Een snelle en sterke beworteling van de plant zorgen 

ervoor dat vocht en mineralen beter opneembaar zijn. 

Dit resulteert in een sterkere plant. Powerline heeft een 

aantal producten in het assortiment dat een actieve 

start en beworteling stimuleert.

Bodemvitaliteit

Een vitale bodem is de basis van een gezonde teelt. 

Een vitale bodem zorgt voor voldoende vocht en 

voedingsstoffen voor de plant. We bieden een aantal 

oplossingen om de bodemvitaliteit te verbeteren. 

In ons Stimuline productportfolio vindt u de juiste 

producten, die u kunt inzetten om de vitaliteit van 

uw bodem te verbeteren.

iperen.com/stimuline

Gezonde groei

Een gewas dat goed groeit, is een weerbaarder 

gewas tegen ziekten en plagen. We bieden een aantal 

oplossingen, dat een gezonde groei stimuleert.

Plantvitaliteit

Een plant moet de juiste voeding op het juiste moment 

binnenkrijgen. Een vitale plant is de basis voor een 

hoge productie. Powerline meststoffen dragen bij aan 

een vitale plant.

Stressreductie

Warmte, koude, droogte of juist erg natte 

omstandigheden zorgen voor plantstress. Stress bij 

het gewas moet zoveel mogelijk worden voorkomen, 

omdat het de plant vatbaar maakt voor ziekten en 

plagen en ten koste gaat van opbrengst en kwaliteit. 

De producten binnen ons Stimuline productportfolio 

bevorderen de weerbaarheid en stressbestendigheid 

van de plant.

iperen.com/stimuline

Oogstkwaliteit

De kwaliteit van de oogst is de som van het resultaat 

van de vorige stappen. De oogstkwaliteit kan daarnaast 

ook verbeterd worden door de inzet van diverse 

Powerline producten.

Wilt u meer weten?

Voor het juiste product voor uw teeltuitdaging gaat u naar: 

powerlinemeststoffen.nl/uitdagingen
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Naam N P K S Sporen Biostimulanten Gewas

Powerstart Azul 6 16 20 Snijmais

Powerstart Eifel 9 20 Snijmais

Powerstart Flores 30 5 Fijnzadige gewassen, Ui, Wortel, Witlof

Powerstart Granada 12 43 11
Consumptieaardappelen, Pootaardappelen, 
Suikerbieten, Ui

Powerstart Misema 45 Fijnzadige gewassen, Wortel, Witlof

Powerstart Pelona 7 17 3 Pootaardappelen

Powerbasic Bravo 22 10 Consumptieaardappelen, Gras, Pootaardappelen

Powerbasic Caldera 8 Consumptieaardappelen, Pootaardappelen

Powerbasic Clarion Gras

Powerbasic Fuji 11 31 6
Consumptieaardappelen, Overige akkerbouw
gewassen, Pootaardappelen

Powerbasic Ipala 22 10 Snijmais

Powerbasic Kibo 25 4 Gras, Graan

Powerbasic Manaro Gras, Snijmais

Powerleaf Borium
Appel, Consumptieaardappelen, Snijmais, Peer
Pootaardappelen, Spruitkool, Overige gewassen

Powerleaf Fosfaat 29,5 5
Consumptieaardappelen, Overige akkerbouw
gewassen, Pootaardappelen, Snijmais

Powerleaf Kali 25 42
Appel, Consumptieaardappelen,  
Pootaardappelen, Ui, Wortel

Powerleaf Koper Appel, Overige akkerbouwgewassen, Peer

Powerleaf Mangaan Magnesium 8
Consumptieaardappelen, Pootaardappelen,
Suikerbieten, Ui, Wortel

Powerleaf Mangaan plus 4 5
Consumptieaardappelen, Graan, Snijmais, Poot 
aardappelen, Suikerbieten, Overige gewassen

Powerleaf Quattro plus 18 Consumptieaardappelen, Pootaardappelen

Powerleaf Stikstof plus 23 5
Consumptieaardappelen, Golfbanen, Graan, 
Snijmais, Pootaardappelen, Sportvelden

Powerline producten
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Powerline
Vloeibaar meststoffen

pakket en microgranulaten 

voor een optimale groei en 

ontwikkeling, afgestemd 

op uw gewas en uw 

teeltuitdagingen.

 EEN PRODUCT VAN:

Van Iperen BV

 +31 (0)186 57 88 88

 info@iperen.com

 www.powerlinemeststoffen.nl


