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Graslandbemesting Gezond Gras – Gezond Vee
Maïslandbemesting Superplant – Hoge prestaties

In een tijd waarin men op basis van de huidige 
mestwetgeving beperkt stikstof- en fosfaat-
meststoffen mag aanwenden, ook op gras-
en maïsland, komt vooral een juiste kalium-, 
magnesium-, natrium- en zwavelvoorziening 
nog meer op de voorgrond. Nu het verdwijnen 
van het melkquotum per 2015 een feit zal zijn, 
zal de ruwvoerproductie moeten stijgen om de 
stijgende melkproductie op te kunnen vangen. 
Bovenstaande voedingselementen bepalen 
naast een hoge opbrengst ook de kwaliteit en 
beïnvloeden bovendien de gezondheid van het 
vee.

Berichten melden ons dat het tekort aan nutriën-
ten in de bodem zichtbaar toeneemt vanwege 
de striktere mestwetgeving. Laboratoria stellen 
dat vast op basis van analyseresultaten van 
de laatste jaren. Dat kan invloed hebben op de 
productie en kwaliteit van het gewas.

Niet alleen de beperkte stikstof- en fosfaatgiften 
op gras- en bouwland heeft onze aandacht, 
ook het bijbemesten van sporenelementen 

verdient volop de belangstelling. De sterk ver-
minderde aanvoer van dierlijke mest, waardoor 
minder opname van nitraat, betekent automa-
tisch ook minder opname van sporenelementen.

Op uitspoeling gevoelige zandgrond is snel 
sprake van een kalitekort, denk daarbij bij-
voorbeeld aan klaver. Via witte of gele stipjes 
op de oudere bladeren zijn de eerste gebrek-
verschijnselen waar te nemen. Daarom wordt 
geattendeerd op bemesting met kalium in de 
zomer en nazomer, dit voor grasland en ook 
voor grasklaver. 

Wat voor grasland geldt, geldt ook voor maïs-
land. Striktere wetgeving qua bemesting, be-
perkte stikstof- en fosfaatgiften en verminderde 
aanvoer van dierlijke mest zet ons aan om het 
belang van kalium-, magnesium- en zwavel-
bemesting op maïsland extra te benadrukken. 
Daarbij mogen de belangrijke sporenelementen 
zoals borium, mangaan, zink etc. niet vergeten 
worden.
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De hoofdelementen

De hoofdelementen zijn onder te verdelen in 
twee groepen, te weten primair en secundair:

Primaire elementen  :  Secundaire elementen

Stikstof (N) Natrium (Na)

Fosfor (P) Magnesium (Mg) 

Kalium (K) Zwavel (S)   

Primaire elementen 

1. Stikstof (N): 
Is het belangrijkste element voor de groei. 
Stikstof is het basis element voor alle levende 
processen. Stikstof bevindt zich voornamelijk in 
het bovenste deel van de plant, de stam en de 
bladeren. Het is een noodzakelijk onderdeel van 
alle proteïnen, enzymen en stofwisselingspro-
cessen die te maken hebben met de synthese 
en het transport van energie. Voor een deel is 
chlorofyl verantwoordelijk voor de fotosynthese. 
Het zorgt voor snelle vegetatieve groei en 
verhoogde productie van zaden en vruchten.

Getuige Gebrek aan 
stikstof

N-gebrek Maïs

 Belang plant Belang dier Behoefte dier Gehalten ruwvoer
    In gr. RE/kg ds In gr. RE/kg ds

Stikstof (N)

• Groei en ontwikkeling

• Onderdeel eiwit-
 verbindingen

• Onderdeel bladgroen- 
 korrels

• Bouwsteen aminozuren

• Groei en productie

• Bestanddeel enzymen

• N als onderdeel van RE

• Nieuwmelkt 165

• Oudmelkt 155

• Vroege droogstand 120

• Close up 140

• 4 – 6 mnd 175

• 6 – 12 mnd 165

• 12 – 24 mnd 140

• Gras 220 RE

• Voordroog 170 RE

• Maïskuil 75 RE
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 • Stimuleert de opname van fosfaat door  
  verzurende werking.

 • Moet op kalkrijke gronden worden inge- 
  werkt om vervluchtiging tegen te gaan.

C. Ureum (NH2)2CO
Is een organische verbinding, geeft weinig 
uitspoeling, maar kan wel gemakkelijk ver-
vluchtigen. Om vervluchtiging tegen te gaan 
kan men ureum onderwerken, inregenen of 
gebruik maken van verschillende remmers. 

 • Stikstofhoudende organische verbinding.

 • Langzaam werkende meststof.

 • Gemakkelijke vervluchtiging (tot 30%).

 • Wordt in de bodem omgezet naar ammo- 
  nium en uiteindelijk naar nitraat.

Stikstofvormen (N):

A. Nitraat (NO3
-)

Is negatief geladen, hierdoor bindt het zich niet 
aan het klei-humuscomplex maar wordt het 
opgeslagen in het bodemvocht. Nitraat wordt 
opgenomen bij hogere temperaturen wanneer 
er verdamping ontstaat van het gewas. Een 
plant neemt zijn stikstof hoofdzakelijk op in    
de vorm van nitraat.

B. Ammonium (NH4
+)

Is positief geladen en wordt gebonden aan het 
klei-humuscomplex en kan door middel van  
het ionisatieproces opgenomen worden door 
de wortel.
Eigenschappen ammonium (NH4

+):

 • Wordt binnen een aantal weken omgezet  
  naar nitraat (nitrificatie).

 • Betere opname bij lage temperatuur dan  
  nitraat.

 • Spoelt minder snel uit, bindt zich aan  
  organische stof en kleideeltjes.
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2. Fosfaat (P2O5):

Fosfaat is een element wat belangrijk is bij de 
start van het groeiseizoen. Fosfaat bevordert 
de wortelvorming en kan een snellere beginont-
wikkeling geven in het voorjaar. In de bodem 
is ontzettend veel fosfaat in organische vorm 
(organische stof) en anorganische vorm (mine-
ralen) aanwezig. Zoals echter met alle andere 
voedingselementen, kan een plant alleen voeding
opnemen uit de bodemoplossing. De opname 
van een gewas is ongeveer 70 – 90 kg P2O5. 

Bovenstaande geeft weer dat de aanvulling 
van oplosbare fosfaat aan de bodemoplossing 
aandacht behoeft. Merendeels komt er oplos-
bare fosfaat door mineralisatie van de organi-
sche stof ter beschikking. Bij mineralisatie komt 
naast stikstof ook 15 – 30 kg oplosbare fosfaat 
per ha vrij bij 2% organische stof. Deze fosfaat 
komt echter vrij op een moment (in de zomer) 
waarbij het voor de plant te laat is. Voor wor-
telvorming heeft een plant fosfaat nodig aan 
het begin van de kieming. De plant kan vanuit 
het bodemvocht alleen fosfaat in de vorm van 
H2PO4

- opnemen. Gelukkig is deze vorm ook 
het meest aanwezig bij een pH in de bodem 
van 4 tot 6. 

P-gebrek Maïs 

 Belang plant Belang dier Behoefte dier Gehalten ruwvoer
    In gr. P/kg ds In gr. P/kg ds

Fosfor (F)

• Beginontwikkeling

• Stofwisseling

• Afrijping

• Vorming en
 onderhoud DNA

• Bouwsteen eiwitten

• Groei pens bacterien

• Synthese enzymen
 betrokken bij afbraak
  celwanden

• Nieuwmelkt 3,5 – 4,5

• Oudmelkt 3 – 4

• Vroege droogstand 3 – 3,5

• Close up 3,5 – 4,5

• 4 – 6 mnd 3,3

• 6 – 12 mnd 2,4

• 12 – 24 mnd 1,6

• Gras

• Maïs

• Voordroog 3,4 – 4,7
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Vanzelfsprekend is dat bij een hoge hoeveel-
heid kalk er minder oplosbare fosfaat in de 
bodemoplossing aanwezig is. Dit werkt langs 
twee kanten: kalk verhoogt de pH (slechter 
oplosbaar) en de calcium in de kalk bindt zich 
met de fosfaat tot een onoplosbare vorm van 
calciumfosfaat. Dit is de reden dat op kalkarme 
zandgronden het Pw-getal tot grote hoogte 
kan stijgen: er is niets (behalve evt. ijzer en 
aluminium) dat de oplosbare fosfaat buffert en 
vastlegt.

3. Kalium (K2O): 

Kalium bevordert de kwaliteit van het gras. Een 
goede kaliumvoorziening zorgt voor een sterker 
gewas, dat minder gevoelig is voor droogte en 
uitwinteren.

Hoe hoger de grasopbrengst, hoe meer kalium 
er nodig is voor een optimale grasgroei. Door 
een tekort aan kalium vermindert de werking 
van de gegeven stikstof. Ook bij de kalitoe-
stand ‘goed’ heeft het grasland, afhankelijk  
van de gebruikswijze (maaien of weiden),     
een kaliumbemesting nodig.

Aan het eind van het groeiseizoen kan op 
humusarme zandgronden gemakkelijk een 
tekort aan kalium ontstaan als vaak wordt 
gemaaid en het met het gras afgevoerde kalium 
in onvoldoende mate wordt aangevuld. Perce-
len die na de eerste snede worden gemaaid 
dienen daarom een aanvullende kaliumbemes-
ting te krijgen, evenals percelen die overdag 
worden beweid. De hoogte van de aanvullende 
kaliumbemesting is afhankelijk van de beschik-
bare hoeveelheid uit organische mest.

Bij de vorming en het vervoer van koolhydraten 
speelt kalium een belangrijke rol. Hoe meer 
koolhydraten, hoe sneller de grasgroei en hoe 
hoger de opbrengst. Daarnaast heeft gras met 
een hogere koolhydratenproductie ook hogere 

Het Pw-getal geeft voor bouwland de hoeveel-
heid fosfaat aan die in de bodemoplossing 
aanwezig is. Dit betreft vooral de direct in water 
oplosbare fosfaten. In grasland is het PAl-getal  
maat voor de fosfaattoestand. Vanwege de 
intensievere beworteling zijn grassen in staat 
om het matig oplosbare CaHPO4 (di-calcium-
fosfaat) ook om te zetten in oplosbare fosfaat 
door inwerking van zuren bij uitscheiding aan 
de wortel. Het PAl-getal geeft dus naast de bo-
venstaande concentratie ook de concentratie 
di-calciumfosfaat in de bodem weer. 

VEM waarden. Kalium stimuleert de groei van 
de gewenste grassoorten in een grasmat. 
Vooral in de loop van de zomer treedt op veel 
grasland regelmatig kaligebrek op. Een lichtere 
kleur over een perceel of gele puntjes op de 
oudere bladeren in het gras kunnen wijzen op 
een kalitekort. Een verse kali gift zorgt in alle 
gewassen voor een verbeterde droogteresis-
tentie. Door het risico van uitspoeling op lichte 
zandgronden treedt kalitekort in een nat jaar 
vaker op dan in een droog jaar.

 • kalium bevordert het transport van speci- 
  fieke stoffen in de plant

 • kalium stuurt de waterhuishouding en  
  verbetert de waterbenutting

 • kalium verhoogt de resistentie tegen vorst

 • kalium versterkt het celweefsel en de  
  resistentie tegen ziekten als kroonroest

 • kalium ondersteunt de opbouw van koolhy- 
  draten en suikers.

Gevolgen kali-tekorten:

 • Lagere opbrengsten, groeivertraging.

 • Extra schade door droogte.

 • Extra gevoelig voor ziektes o.a. kroonroest.
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Secundaire hoofdelementen:

Magnesium (MgO): 

Magnesium bevordert de kwaliteit van ruwvoer 
en daarmee de gezondheid van melkvee. Vooral 
bij toepassing van organische mest met hoge 
gehaltes aan kalium moet men denken aan een 
goede magnesiumvoorziening. Het is belangrijk 
om een zodanig magnesiumgehalte in het gras 
te bereiken, dat er het hele groeiseizoen 
voldoende magnesium aanwezig is. Het gevaar 

K-gebrek maïs

van kopziekte door overmaat aan kalium is 
namelijk aanwezig. Vooral laagproductieve en 
droogstaande koeien worden bedreigd door 
kopziekte, omdat deze dieren weinig of geen 
krachtvoer krijgen. Kopziekte in Nederland 
komt daardoor nauwelijks nog voor. De aanvoer 
van magnesium is om deze reden ook fors 
gedaald.

 Belang plant Belang dier Behoefte dier Gehalten ruwvoer
    In gr. K/kg ds In gr. K/kg ds

Kalium (K)

• In jonge weefsels
 en transportorganen

• Waterhuishouding

• Transport andere
 elementen

• Invloed op turgordruk

• Activeert enzymen

• Osmotische waarde
 in de cellen

• Zuur-base evenwicht

• Activator enzym voor

 koolhydraatstofwisseling

• Overdracht zenuw-
 impulsen functioneren    
 spieren

• Nieuwmelkt 8 

• Oudmelkt 8

• Vroege droogstand <28

• Close up <16

• 4 – 6 mnd 4,5

• 6 – 12 mnd 4,5

• 12 – 24 mnd 4,6

• Gras

• Maïs

• Voordroog 28 – 40
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Bij lage krachtvoergiften in de wei is het extra 
belangrijk dat het weidegras voldoende mag-
nesium bevat. Door een laag magnesiumge-
halte in het bloed daalt de melkproductie van 
de koe. Een tekort aan magnesium heeft ook 
een negatieve invloed op de calciumhuishou-
ding van de koe. Er zijn aanwijzingen dat een 
tekort aan magnesium in de droogstand een  
rol speelt bij het optreden van melkziekte. Een 
optimale aanwending van organische mest en 
een aanvullende bemesting met magnesium-
houdende meststoffen zoals Korn-Kali, 
Magnesia-Kainit en ESTA Kieserit is vereist 
om gebrekverschijnselen (onvoldoende melk-
productie, melk- en kalfziekte, kopziekte) te 
voorkomen. 

Door de aangescherpte regelgeving is de 
aanvoer van kalium via mest echter enorm 
gedaald.

 • Let op: 
  De oplosbaarheid van magnesium en  
  zwavel is sterk afhankelijk van de verbin- 
  dingsvorm waarin het magnesium en de  
  zwavel in de meststof voorkomt. De   
  sulfaatvorm (MgSO4) lost het snelst en het  
  meest volledig op. Het magnesium en de  
  zwavel in bovengenoemde minerale   
  meststoffen zijn in sulfaatvorm. 

Mg-gebrek maïs

 Belang plant Belang dier Behoefte dier Gehalten ruwvoer
    In gr. Mg/kg ds In gr. Mg/kg ds

 • Bestanddeel chlorofyl • Bouwstof botweefsel • Nieuwmelkt 2 – 4 • Gras

 • Belang fotosynthese • Activeren enzymen • Oudmelkt 2 – 4 • Maïs

  • Werking spieren • Vroege droogstand 3 • Voordroog 1,9 – 2,9

  • Calcium stofwisseling • Close up 4

    • 4 – 6 mnd 1,8

    • 6 – 12 mnd 1,7

    • 12 – 24 mnd 1,6

Magnesium (Mg)
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Natrium (Na2O): 

Natrium is vooral belangrijk voor de gezond-
heid en productie van uw vee. Vooral op 
zandgrond laat de natriumtoestand nogal eens 
te wensen over. In het voorjaar en de zomer-
maanden kan een aanvullende natriumgift 
plaatsvinden. Smakelijker gras in de zomer en 
herfst en een gezondere grasmat (betere 
ziekteresistentie) zijn de voordelen. 

De natriumtoestand van grasland en een 
eventuele bemesting met natrium zijn in 
verband met de minerale samenstelling van het 
gras belangrijk. Natrium verbetert de smakelijk-
heid van het gras. De koeien eten dus gezond 
en smakelijk. Via urine, transpiratievocht en 
melk wordt veel natrium uitgescheiden. Daarom 
heeft het dier bij een hogere melkgift meer 
natrium nodig. Natriumgebrek uit zich bij het 
vee in een verminderde eetlust, slapte, verlaag-
de melkproductie en bij langdurig natriumge-
brek o.a. in een verminderde vruchtbaarheid. 
Om zeker te zijn dat de dieren voldoende 
natrium binnen krijgen, is het bemesten met 
natrium een zeer efficiënte toepassing. Elk jaar 
dient de natriumbemesting uitgevoerd te 
worden.

Weersomstandigheden zoals veel uitspoeling 
en/of een hoog kaliumgehalte in het gras zijn 
elementen waardoor natriumbemesting extra 
aandacht vraagt.

 Belang plant Belang dier Behoefte dier Gehalten ruwvoer
    In gr. Na/kg ds In gr. Na/kg ds

Natrium (Na)

• Geen groeielement

• Invloed turgor en
 daarmee stevigheid

• Smakelijkheid gras

 • Osmotische waarde 
 waarde  vocht verdeling

• Zuur-base evenwicht

• Buffer in
 verteringssappen

• Nieuwmelkt 1,5 – 2 

• Oudmelkt 1,5 – 2

• Vroege droogstand 1

• Buffer in
 verteringssappen

• Overdracht zenuw-
 impulsen

• Gras 

• Maïs

• Voordroog 1,3 – 3,8
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Zwavel (S):

Zwavel is een niet te onderschatten kwaliteits-
factor bij gras en maïs. Zwavel verbetert zowel 
de stikstofbenutting als de eiwitkwaliteit. Bij 
zwavelgebrek is een efficiënte benutting van de 
stikstof uit mest en minerale meststoffen niet 
gegarandeerd. De zwavelmineralisatie is sterk 
temperatuurafhankelijk en begint pas bij een 
bodemtemperatuur van ca. 10 – 12 °C. Daarom 
kan het gewas bij de belangrijke eerste groei 
niet beschikken over organisch gebonden en 
elementaire zwavel. Aanvulling in het vroege 
voorjaar met zwavel in de sulfaatvorm is in 
Nederland sterk aan te bevelen. De hoeveel-
heid zwavel die met depositie aangevoerd 
wordt (in de vorm van neerslag) is in de laatste 
30 jaar met factor 10 gedaald. Vanaf 2012 komt 
nog maar gemiddeld 6 – 7 kg zwavel uit de 
lucht. De noodzaak van zwavel is dus enorm 
toegenomen voor de eerste en tweede snede 
van grasland. Sinds 2012 geldt er ook een 
officieel zwaveladvies voor maïsland. Doordat 
zwavel uit kan spoelen is een aanvullende 
zwavelgift op lichte zandgronden nog belang-
rijker dan op de overige grondsoorten. 

Bij een stikstof-zwavelverhouding van meer dan 
15:1 is zwavelgebrek te verwachten. Een stikstof-
zwavelverhouding lager dan 12:1 is optimaal.

 • Zwaveltekort resulteert in een lagere  
  gewasopbrengst en gaat ten koste van de  
  melkproductie. Onderzoek heeft bewezen,  
  dat door zwavelbemesting de droge  
  stof- en eiwitopbrengst wordt verhoogd.

 Belang plant Belang dier Behoefte dier Gehalten ruwvoer
    In gr. S/kg ds In gr. S/kg ds

Zwavel (S)

• Onderdeel CHONSP
 mede bepalend eiwit-
 kwaliteit (CHONSP  
 zijn elementen van  
 fundamenteel belang  
 (koolstof, waterstof,  
 zuurstof, stikstof,  
 zwavel en fosfor)  
 kenmerkend voor  
 een juiste eiwitop- 
 bouw)

• Eiwitopbouw

• Betere begin-
 ontwikkeling

• Groei pens micro
 organismen

• Bestanddeel S-houdende
 aminozuren

• Aanwezig in insuline,
 thiamine en biotine en
 dus indirect betrokken bij
 eiwit-en koolhydraat-
 stofwiseling

• Nieuwmelkt 2

• Oudmelkt 2

• Vroege droogstand 2

• Close-up 2

• 4 – 6 mnd 1,5

• 6 – 12 mnd 1,5

• 12 – 24 mnd 1,5
 eiwit-en koolhydraat-
 stofwiseling

• Gras 

• Maïs

• Voordroog 2,2 – 3,5
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Selenium

Selenium is een sporenelement met een grote 
invloed op de vruchtbaarheid van uw veestapel. 
Seleniumgebrek treedt het vaakst op lichte 
zandgronden op en is naar keus via het gras   

of aan het voerhek bij te geven. Aanvulling is 
gebaseerd op de ruwvoeranalyse. Een bemes-
ting in selenaatvorm is de meest effectieve vorm.

 Belang plant Belang dier Behoefte dier Gehalten ruwvoer
    In mg. Se/kg ds In mg. Se/kg ds

Selenium (Se)

• Se wordt vastgelegd
 aminozuren als
 selomethionine en
 selocysteine
• Anti-oxydatieve
 werking waardoor
 blad minder snel
 afsterft

• Van belang voor de
 vorming van enzym
 GSH-Px
• Komt voor in bloed,
 organen en 
 lichaamsweefsels
• Onschadelijk maken
 van peroxiden en 
 superoxiden
• Van belang bij de voortplanting
• Bevordert immuunreacties

• Nieuwmelkt 0,3
• Oudmelkt 0,3
• Vroege droogstand 0,3
• Close-up 0,4
• 4 – 6 mnd 0,3
• 6 – 12 mnd 0,3
• 12 – 24 mnd 0,3

• Gras bemest 0,15 – 0,8
• Halveert na snede
• Gras niet bemest 0,04
• Maïs niet bemest 0,016
• Standaard
 krachtvoer 0,50

Bemesten als selenaatvorm meerdere keren per jaar (min. 2 keer per jaar)
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Bemesting van grasland – Waardevolle minerale 
meststoffen voor graslandbemesting:

Grasmaster meststoffen

Grasmaster meststoffen zijn samengestelde 
meststoffen volgens de laatste eisen en kennis 
over graslandproductie. Voor alle grondsoorten 
en bedrijfssystemen is een passende formule 
ontwikkeld. Grasmaster meststoffen bevatten 
de gewenste elementen voor de eerste t/m de 
laatste snede, waarin alle elementen in een 

Graslandsamenstellingen 2014

Naast stikstof in de juiste vorm, zijn zwavel, 
natrium en selenium belangrijke bestanddelen. 
Ook magnesium, koper en kobalt zijn in som-
mige meststoffen in de juiste hoeveelheid 
aanwezig.

Hoofdelement in de Grasmaster meststoffen   
is minimaal 20% stikstof in ammonium- en 
nitraatvorm. De samenstelling en verhouding   
is daarmee vergelijkbaar met die in Kalkam-
monsalpeter, nog steeds de meest effectieve 
stikstofmeststof in grasland. Er zijn 5 Grasmas-
ters die naast stikstof resp. zwavel, kalium, 
natrium en selenium bevatten.

100% opneembare vorm aanwezig zijn. Gras-
master meststoffen zijn aantoonbaar onder-
scheidend in kwaliteit, opbrengst- en voeder-
waarde effect en zijn zowel in bulk als in 
big-bags verkrijgbaar. Onderstaande tabel 
geeft de samenstellingen weer:

Groei door Kennis

Onderscheidende voordelen van Grasmaster 
meststoffen:

• Optimale ammonium – nitraatverhouding

• Volledig wateroplosbare magnesium

• Sporenelementen op elke korrel

• Strooibaar tot grote breedtes door volledige  
 korrelsamenstelling

• Door coating gedurende het productieproces  
 is product lang houdbaar, ook in silo’s

• Optimale mineralen verhouding, voor nage- 
 noeg alle grondsoorten en bedrijfssystemen

• Uitvoerig onderzocht in wetenschappelijk  
 onderzoek.

 N NH4 NO3 K2O MgO Na2O SO3 Se ppm Co Cu BE*

Grasmaster Zwavel 24,0 12,0 12,0    15,0     -19,0

Grasmaster Kali 20,0 11,0 9,0 13,0 4,0  9,0    -14,2

Grasmaster Natrium 20,0 11,0 9,0  2,0 12,0 9,0    -16,5

Grasmaster Maxima 20,0 11,0 9,0  2,0 12,0 9,0 10  ppm   -16,5

Grasmaster Smakelijk 20,0 11,5 8,5 7,0 2,0 7,0 9,0    -10,6

Grasmaster Compleet 20,0 11,5 8,5 7,0 2,0 7,0 9,0 10  ppm 0,01 0,02 -10,6

*: BE = basenequivalent grasland
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Door CropSolutions is vanaf 2011 veel geïnves-
teerd in onafhankelijk bemestingsonderzoek op 
grasland. Met name de rol van kalium, natrium 
en zwavel is onderzocht. Uit dit onderzoek 
blijkt dat er grote effecten zijn gemeten van kali 
en zwavel op de droge stof- en eiwitopbrengst 
van grasland op zand. Op kleigronden zijn de 
resultaten minder expliciet, maar voor zwavel 
zeker significant. Onderstaande grafiek geeft 
de effecten weer op zandgronden:
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Naast de complete Grasmaster meststoffen is 
een uitgebalanceerde bemesting ook mogelijk 
met een enkelvoudige stikstofmeststof. De 
kalium-, magnesium-, zwavel- en natriumbe-
hoefte kan dan aangevuld worden met de 
volgende minerale meststoffen:

Effect van kali en zwavel bemesting op zandgronden
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EG-MESTSTOF
Kaliumchloride met Magnesium
40 (+6+4+12,5)
 40% K2O in water oplosbaar kaliumoxide
 6% MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
 4% Na2O in water oplosbaar natriumoxide
 12,5% SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide

Een kalimeststof met kalium, magnesium, 
natrium en zwavel.

Let op: Op humusarme zandgronden kan 
kaligebrek ontstaan als vaak wordt gemaaid   
en het met het gras afgevoerde kalium in 
onvoldoende mate wordt aangevuld. Korn-Kali 
biedt uitkomst.

De verschillen in de behoefte aan kalium tussen 
dieren en planten zijn erg groot. Omdat het 
K-gehalte in het ruwvoer altijd voldoende is, 
speelt kalium slechts een ondergeschikte rol   
in de diervoeding. Grassen met een hoge 

opbrengst hebben tussen de 25 gram kalium 
(K) per kg in de droge stof (= 2,5 % K in de 
droge stof) nodig om niet aan opbrengst en 
kwaliteit in te boeten.
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EG-MESTSTOF
Ruw kalizout 11 (+5+27+10)
 11% K2O in water oplosbaar kaliumoxide
 5% MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
 27% Na2O Natriumoxide totaal
 10% SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide
 43% Cl  Chloride

Een natriummeststof met natrium en aanvul-
lend kalium, magnesium en zwavel.

Let op: Natriumbemesting van grasland 
bevordert de opname van ruwvoer en is dus 
belangrijk voor een goede natriumvoorziening 
van het vee (rantsoennorm is 1,5 gram natrium 
per kg droge stof).
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EG-MESTSTOF
Kieserit 25 (+50)  
 25% MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
 50% SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide

ESTA Kieserit is een hoog geconcentreerde 
magnesium- en zwavelmeststof met magnesium 
en zwavel in sulfaatvorm die direct opneembaar 
is door het gewas en bij alle bodemcondities 
onafhankelijk van de pH-waarde snel en 
duurzaam werkt.

Let op: De oplosbaarheid van magnesium en 
zwavel is sterk afhankelijk van de verbindings-
vorm waarin het magnesium en de zwavel in  
de meststof voorkomt, de sulfaatvorm (MgSO4) 
lost het snelst en het meest volledig op. De 
gekorrelde ESTA Kieserit is in sulfaatvorm.

Bovengenoemde minerale meststoffen zijn 
volledig oplosbaar in water en zeer voordelig 
om te strooien. Houd rekening bij het opstellen 
van uw bemestingsplan met de uitkomsten van 
het grondonderzoek en let op het gebruik van 
het grasland. Goed gezond gras en gezond 
vee vragen om een verstandige en uitgekiende 
bemesting, waarbij onze minerale meststoffen 
prima van pas komen.

Veel ervaring en kennis is de laatste jaren ook 
opgedaan met vloeibare bemesting in grasland. 

CropSolutions heeft een productlijn met uitste-
kende vloeibare meststoffen onder de naam 
Growsol. Voor de specifieke voordelen is meer 
informatie te vinden onder www.Growsol.nl

 1981 1985 1995 2001 2010

Groningen 43,4 36,3 9,8 7,7 4,9

Drenthe 42,5 32,8 11,9 8,3 5,3

Overijssel 40,3 31,9 12,2 9,3 6,5

Gelderland 49,9 39,7 18,7 11,8 7,5

Noord-Brabant 55,6 44,3 20,5 15,7 9,0

Bron: Bleeker & Erisman, 1996; Buijsman, 2002

Zwaveldepositie in kg S ha-1 per jaar in een aantal provincies
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Maïslandbemesting

Maïs – het gewas bij uitstek voor hoge 
prestaties

Naast het traditionele gebruik als snij- resp. 
korrelmaïs en CCM speelt maïs als hernieuw-
bare grondstof in biogasinstallaties een steeds 
belangrijkere rol. In gematigde streken is maïs 
in staat om lichtenergie op efficiënte wijze in 
biomassa om te zetten. Zo kunnen via fotosyn-
these effectief assimilaten worden gevormd, 
die in korte tijd in opbrengst, energie en kwali-
teit omgezet kunnen worden.

Binnen zes weken – van medio juni tot einde 
juli – produceert de maïsplant drie kwart van 
zijn biomassa. Daarmee kent maïs de hoogste 
dagelijkse groei van alle inheemse teelten. Voor 
optimale groei moet maïs alle nutriënten ten 
volle kunnen benutten. Daarom mag de bemes-
ting zeker niet achterblijven bij de potentiële 
prestaties van dit gewas!

N
ut

rië
nt

en
op

na
m

e 
(k

g/
ha

)

300

250

200

150

100

50

0

Nutriëntenopname van maïs
Vier locaties, gemiddelde waarden over drie jaar 

 Medio Medio   Medio   Medio Eind 
 mei juni  juli  augustus september

K2O N P2O5 MgO

Maismaster is een complete range van maïs-
meststoffen voor toepassing in de rij bij het 
zaaien. De Maismaster meststoffen zijn zo 
samengesteld dat ze voldoen aan de laatste 
technische en wettelijke eisen en wensen die 
we aan een moderne Maïsmeststof stellen. Zo 
bevat Maismaster naast stikstof (en fosfaat) 
ook borium en zwavel. Voor elke grondsoort, 

Pw getal en mestgift is er een geschikte Mais-
master meststof.

Rijenbemesting in maïs wordt toegediend 5 cm 
naast en 5 cm onder het zaad. Bij deze toe-
passing is het mogelijk om 30 kg stikstof toe 
te passen. De hoeveelheid fosfaat is hier niet 
limiterend. 
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Kenmerken en voordeel

Maismaster meststoffen bevatten stikstof, 
zwavel en borium en op 1 na ook fosfaat. Mo-
nocotylen als maïs hebben een lichte voorkeur 
voor ammoniumstikstof. Bovendien bevordert 
ammoniumstikstof de opname van fosfaat. In 
alle fosfaathoudende Maismaster meststoffen 
zit de stikstof dan ook voor 60% in ammonium-
vorm. De fosfaat is voor 90% wateroplosbaar, 
wat een directe en snelle opname door de 
wortel mogelijk maakt. Borium is toegevoegd 
voor de kolfzetting van de maïs. Te weinig 
beschikbare borium kan de vulling van de kolf, 
en dus de voederwaarde negatief beïnvloeden. 
Het officiële boriumadvies is afhankelijk van 
het gehalte in de bodem en loopt uiteen van 

200 tot 400 gram per ha. Nieuwe innovatieve 
boriumvormen hebben aangetoond effectiever 
opgenomen te worden. Het boriumgehalte in 
de Maismaster garandeert een afdoende  bori-
umvoeding voor de maïsplant.

Sinds 2011 is de bemesting van zwavel in maïs 
in de adviezen opgenomen. De geadviseerde 
gift ligt tussen 0 en 30 kg S en is afhankelijk 
van het zwavelleverend vermogen (SLV), de te 
verwachte opbrengst en de hoeveelheid zwavel 
die met mest wordt aangebracht. Maismaster 
meststoffen bevatten zwavel in de vorm van 
het direct opneembare sulfaat (SO4).

Productrange

Maismaster is verkrijgbaar als korrel en vloei-
baar. Zie onderstaande tabel voor de samen-
stelling van de Maismaster meststoffen:

 Korrel Dosering/ha N ureum NH4 NO3 P2O5 tot  P2O5 opl b SO3 Zn B

 Maismaster 20-20 wortel+ 125-150 kg 20,0  12,0 8,0 20,0 90% 5,0 0,15 0,20

 Maismaster 25-10 + B 125-150 kg 25,0  15,0 10,0 10,0 90% 8,0  0,20

 Maismaster 25-5 + B 125-150 kg 25,0  15,0 10,0 5,0 90% 8,0  0,20

 Maismaster 25-0 + B 125-150 kg 25,0  12,5 12,5 0,0  8,0  0,20

 Maismaster 25-0 + B 125-150 kg 25,0  12,5 12,5 0,0  8,0 0,15 0,20

      Samenstelling in kg/100 liter

 Vloeibaar Dosering/ha N ureum NH4 NO3 P2O5 tot  P2O5 opl b SO3 B S.G. (kg/l)

 Maismaster vlb 24-6 +0,2 B  100 ltr 31,0 13,4 11,2 6,7 8,0  7,7 0,27 1,32

 Maismaster vlb 26-5 +0,2 B  100 ltr 33,0 15,1 10,8 7,6 6,0  7,7 0,26 1,31

 Maismaster vlb 28-0 +0,2 B 100 ltr 36,0 17,2 10,5 8,6 0,0  10,1 0,26 1,30

      Samenstelling in kg/100 liter

 Zaadbespuiting Dosering/ha N ureum NH4 NO3 P2O5 tot  P2O5 opl b SO3 B S.G. (kg/l)

 Quickstart mais 14-20 +0,1 B  20 ltr 17,0 9,8 7,3  25,0   0,13 1,27

Goede ervaringen zijn ook opgedaan met een kiemvoeding direct op het zaad.
Zie www.Maismaster.eu voor meer informatie over deze toepassing in maïs.
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Advies rijenbemesting

Bij het zaaien van maïs wordt in alle gevallen 
aangeraden rijenbemesting uit te voeren.
Afhankelijk van de omstandigheden zal een 
keuze gemaakt moeten worden welke
samenstelling toegepast moet worden.        

Kies voor Maismaster vanwege zijn complete
samenstelling, harde korrel en hoog rendement. 
Onderstaand schema helpt u bij de keuze
van de juiste meststof:

Kaliumtekort bij maïs

 Mest voorjaar 30  –  40 m3 RDM > 40  m3 RDM of 
   > 17 m3 VDM

 Derogatiebedrijven:

  125 kg Maismaster  125 kg Maismaster
  25 – 0 (wortel +) 25 – 0 (wortel +)

 Niet-derogatiebedrijven:

 PW hoog  > 55 125 kg Maismaster  125 kg Maismaster
   25 – 0 (wortel +) 25 – 0 (wortel +)
 PW neutraal  36 – 55 125 kg Maismaster  125 kg Maismaster
   25 – 5 +B 25 – 0 (wortel +)
 PW laag  25 – 36 125 kg Maismaster  125 kg Maismaster
   25 – 10 +B 25 – 5 +B
 PW arm  > 25 150 kg Maismaster  150 kg Maismaster
  20 – 20 (wortel +) 20 – 20 (wortel +)
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De groei van maïs
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2/3 van de totale groei in slechts 4 weken;      
nutriëntenopname daarbij

170 kg/ha K2O, 40 kg MgO bij 
een opbrengst aan korrelmaïs 
van 10 t/ha

Opkomst  4 mei 2002
Vlagblad  2 juli 2002
Bloei  5 juli 2002

42 46

Kalium – de basis voor hoge en gegarandeerde 
opbrengsten

Kalium speelt een sleutelrol bij wezenlijke 
stofwisselingsprocessen in de plant. Met een 
gerichte kaliumgift in de herfst op de stoppels 
van de voorvrucht of als aanvullende bemes-
ting voor de jonge maïsplanten wordt de basis 
gelegd om te zorgen dat de noodzakelijke 
kaliumbuffer in de bodem aanwezig is tijdens 
de intensieve groeifase.

Voor een optimale groei moet de maïsplant 
binnen een paar weken – tot het moment dat 
het vlagblad verschijnt, eind juli – gemiddeld 
220 – 280 kg K2O per hectare opnemen. Hierbij 
gelden de volgende teelttechnische uitgangs-
punten:
Stengelrot in maïs wordt veroorzaakt door 
fusariumschimmels. De infectie vindt voorna-
melijk iets na de bevruchting plaats. De aange-
taste planten kunnen bij wind en regen slechts 
weinig weerstand bieden en knikken om: 
opbrengstverminderingen zijn het gevolg.

Het bestrijden resp. verminderen van de 
schade is mogelijk door minder vatbare soorten 
te kiezen. Naast teelttechnische verbeteringen 
kan fusariumaantasting door uitgebalanceerde 
bemesting voorkomen worden: met een ge-
richte kaliumbemesting kan men op daarvoor 
gevoelige locaties stengelrot aanzienlijk beper-
ken.
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Magnesium – alleen groene planten hebben      
een hoge assimilatie

Maïs heeft door zijn zeer grote bladvolume een 
zeer hoge magnesiumbehoefte van tot wel 70 kg 
MgO per hectare. Het dagelijkse opnamecijfer 
van silo- en korrelmaïs is het hoogste vanaf het 
begin van de massagroei tot het moment dat 
de vlagbladen opkomen en bedraagt dan circa 
1 tot 1,5 kg MgO per dag per hectare. 
Bij energiemaïs kan dit oplopen tot 2,5 kg MgO 
per dag per hectare. Bij de keuze van de mest-
stof moet speciaal rekening worden gehouden 
met de oplosbaarheid van het magnesium!

Zwavel

De bemesting met ESTA Kieserit dekt boven-
dien ook de zwavelbehoefte van maïs af. 
Zwavel verbetert de stikstofbenutting van de 
maïsplant en stimuleert daarmee de proteïne-
vorming.

Magnesiumgebrek bij maïs (van links naar 
rechts: licht tot zwaar gebrek)

Kolven

Zaden

Bladeren

Stengel

Wortels

34%

6%

32%

21%

7%

Verdeling van magnesium in een maïsplant.

  kg S ha-1 opmerkingen

aanvoer

 beginvoorraad Smin 0,5 (zand) klei 1 kg S ha-1

 depositie (zuid Nederland)    4 –   6 depositie (noord Nederland) 2 – 3

 capillaire opstijging    0 – 13 (zand) klei 0 – 67

 groenbemester 2,5 na oogsten snede 0,5

 rundveemest (40 m3/ha) 4,8 bij werking van 20% van S in de mest

 SLV    0 – 45 laagst op zand en löss, hoogst op veen

afvoer

 opname maïs    8 – 23 afhankelijk van opbrengst en S-gehalte gewas

 wortel en stoppel    3

 uitspoeling    0 in groeiperiode maïs op nul gesteld

Aanvoer- en afvoerposten van S bij de teelt van snijmaïs.
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Micronutriënten – 
kleine hoeveelheden – groot effect

Borium – voor een optimale vulling 
van de kolf

Borium is van belang voor de waterhuishou-
ding en de aanmaak van energierijke ingredi-
ënten als suiker en zetmeel. Borium bevordert 
de aanleg en vorming van de voortplantingsor-
ganen en heeft daardoor een wezenlijke 
invloed op de opbrengstverhoging. Borium 
moet juist gedoseerd worden omdat tekort en 
overmaat dicht bij elkaar liggen. Advies is om 
ongeveer 200 – 500 gram borium per ha per 
jaar toe te passen op gevoelige gewassen en 
bodems. In maïs kan boriumgebrek leiden tot 
een gedeeltelijke vulling van de kolf. Toepassen 
van borium dient plaats te vinden voor het 4e 
bladstadium van de maïs via een blad- of 
bodembemesting. In de Maismaster rijen-
meststoffen zit voldoende borium om het 
gewas van voldoende borium te voorzien. Ook 
bladmeststoffen als EPSO Microtop geven een 
voldoende aanvoer bij een bespuiting van 2 
maal 25 kg/ha. Bij een goede boriumvoorzie-
ning is onze aanbeveling EPSO Combitop met 
1% zink, 4% mangaan, 13% MgO (magnesium) 
en 34% zwavel als bladbemesting toe te 
passen. Bij een goede boriumvoorziening is 
onze aanbeveling EPSO Combitop met 1% 
zink, 4% mangaan, 13% MgO (magnesium) en 
34% zwavel als bladbemesting toe te passen. Boriumtekort bij maïs
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Mangaan – voor de ontwikkeling van 
jonge planten

Op veel typische maïslocaties met humusrijke, 
lichte, te sterk bekalkte of droogtegevoelige 
gronden is mangaan vaak niet afdoende 
beschikbaar. Planten kunnen mangaan alleen 
opnemen in een in water oplosbare, bivalente 
vorm. Deze ontstaat in bodems die weinig 
doorlucht zijn of een tekort aan zuurstof 
hebben. Bij hogere pH-waarden wordt man-
gaan echter zeer snel in de bodem vastgelegd 
en bij droogte verandert het door oxidatie in 
niet voor de planten beschikbaar mangaan-
oxide.

Oudere maïs kan het mangaanoxide echter in 
bepaalde mate door worteluitscheidingen weer 
reduceren en gebruiken. Dit verklaart waarom 
bij oudere maïsplanten, zelfs op kalkgrond of 
drassige gronden, er normaal gesproken nog 
maar zeer zelden een mangaantekort en de 
bijbehorende necroseverschijnselen in de 
lengte van de bladeren, optreedt. 

Maïs heeft echter bij de ontwikkeling van de 
jonge planten vanaf het vierbladstadium een 
kritische fase waarbij de plant overgaat van 
voeding uit de zaadkorrel naar voeding uit de 
bodem.

Men kan de planten echter snel weer groen 
krijgen door mangaan samen met magnesium 
in een in water oplosbare vorm toe te dienen.

Mangaantekort bij maïs

 Belang plant Belang dier Behoefte dier Gehalten ruwvoer
    In mg.Mn/kg ds In mg.Mn/kg ds

Mangaan (Mn)

• Belangrijke rol bij
 de productie van
 zuurstof gedurende
 de fotosynthese

• Via aanwezigheid in
 enzymen betrokken bij
 bloedstolling, vorming
 botweefsel en functioneren
 geslachtsorganen

• Bevordert de vertering
 van ruwe celstof

• Nieuwmelkt 55

• Oudmelkt 40

• Vroege droogstand 40

• Close-up 40

• 4 – 6 mnd 25

• 6 – 12 mnd 25

• 12 – 24 mnd 25

• Gras 95

• Maïs 28

• Standaard
 krachtvoer 50
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Zink – voor groei en rijping

Een belangrijk sporenelement in de maïsteelt is 
zink. Zinkgebrek wordt met name in jaren met 
langere droogte in de vroege zomer op steeds 
meer locaties zichtbaar.

Bedenk dat zinkgebrek vanwege de symptomen 
zeer gemakkelijk verward kan worden met 
magnesiumgebrek. Als lichte strepen parallel 
aan de bladnerven uniform tot aan de punten 
van de bladeren doorlopen, is er sprake van 

magnesiumgebrek. Bij zinkgebrek daarentegen 
zijn er alleen streepvormige lichte plekken in  
de onderste bladhelft, links en rechts van de 
middennerf, te zien. De punten van de bladeren 
blijven altijd uniform groen. Dit symptoom is 
eenduidig en doet zich alleen maar voor bij 
zinkgebrek. Een verder kenmerk van zinkgebrek 
is dat de planten minder goed opkomen en de 
afstanden tussen de bladetages kleiner zijn.
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Zn-gebrek maïs

 Belang plant Belang dier Behoefte dier Gehalten ruwvoer
   In mg. Zn/kg ds In mg. Zn/kg ds

Zink (Zn)

• Bestanddeel van
 vele enzymen

• Betrokken bij de
 synthese van
 aminozuren en
 eiwitten en de
 vorming van
 groeihormoon
 Auxine

• Essentieel bestanddeel
 voor vele enzymsystemen
 welke invloed hebben 
 op verschillende
 stofwisselingsprocessen

• Groeiprocessen van
 weefsels en beenderen

• Functioneren
 voortplantingsorganen

• Functioneren
 afweersysteem

• Beïnvloed de eetlust
 en rantsoenefficientie

• Nieuwmelkt 55

• Oudmelkt 40

• Vroege droogstand 40

• Close-up 40

• 4 – 6 mnd 30

• 6 – 12 mnd 25

• 12 – 24 mnd 21

• Gras 42

• Maïs 38

• Standaard
 krachtvoer 50
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  EC 10 13 15 30 53 65 79 89

Herfst- en 
voorjaarsbemesting

In de voor maïs typische, zeer korte intensieve 
groei moet er voldoende zink voor de aanmaak 
van groeistoffen voor celdeling beschikbaar 
zijn. Vanaf de bloei, wanneer de maïs stopt met 
groeien, verdwijnen de strepen weer. De groei 
van de planten blijft echter beperkt en hun 
opbrengst en drogestofvorming is suboptimaal. 
Aan de kolven zijn geen eenduidige zinkgebrek-
verschijnselen te herkennen, maar ze zijn 
tengerder en door de vertraagde rijping lichter 
dan de kolven van planten die voldoende van 
zink zijn voorzien.

Bij een goede boriumvoorziening is onze 
aanbeveling EPSO Combitop met 1% zink, 
4% mangaan, 13% MgO (magnesium) en 
34% zwavel als bladbemesting toe te 
passen.

Bemestingsadviezen voor maïs

De basis voor een succesvolle teelt wordt 
gelegd met organische mest. Aanvullend is een 
rijenbemesting met Maismaster onmisbaar. 
Aanvulling met bv. kalium, magnesium, zwavel 
en of sporenelementen kan met onderstaande 
minerale meststoffen:

Korn-Kali®

400 – 600 kg/ha voor resp. korrel- en silomaïs 
en 500 – 700 kg/ha voor energiemaïs om de 
kaliumbehoefte en tegelijkertijd de magnesium- 
en zwavelbehoefte af te dekken.

ESTA® Kieserit
200 – 300 kg/ha voor resp. korrel- en silomaïs 
en 300 – 400 kg/ha voor energiemaïs om de 
magnesium- en zwavelbehoefte af te dekken  
of als aanvullende bemesting.

EPSO Microtop®

(15% MgO, 31% SO3, 0,9% B, 1% Mn) 

20 – 25 kg/ha (5 kg per 100 l water), evt. in meer 
deelgiften vanaf het 6 – tot en met 10 blad-
stadium dekt de borium- en mangaanbehoefte 
van maïs af, terwijl het gewas tegelijkertijd van 
magnesium en zwavel wordt voorzien. 

EPSO Combitop®

(13% MgO, 34% SO3, 4% Mn, 1%Zn)

20 – 25 kg/ha (5 kg per 100 l water), evt. in meer 
deelgiften vanaf het 6 – tot en met 10 blad-  
stadium dekt de zink- en mangaanbehoefte 
van maïs af, terwijl het gewas tegelijkertijd    
van magnesium en zwavel wordt voorzien.
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Verantwoordingsbewust
meststoffenadvies

De optimale toepassing van minerale meststof-
fen speelt een doorslaggevende rol voor het 
economische succes van land- en tuinbouw-
producten. Steeds vaker is hiervoor speciale 
informatie nodig die het mogelijk maakt op 
basis van de locatie in kwestie de hoeveelheid 
meststoffen, de vorm van de nutriënten en het 

bemestingstijdstip gericht te bepalen en 
opheldering te geven over bepaalde meststof-
fen en bemestingssystemen.

Wij bieden u deze informatie voor de bemesting 
van gras- en maïsland. 
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De optimale toepassing van minerale mest-
stoffen speelt een doorslaggevende rol voor 
het economische succes van land- en tuin-
bouwproducten. Steeds vaker is hiervoor 
speciale informatie nodig die het mogelijk 
maakt op basis van de locatie in kwestie         
de hoeveelheid meststoffen, de vorm van         
de nutriënten en het bemestingstijdstip gericht 
te bepalen en opheldering te geven over 
bepaalde meststoffen en bemestingssystemen. 
Wij bieden u deze informatie voor de nutriënten 
kalium, magnesium, zwavel, natrium en als ook 
de micronutriënten borium, mangaan en zink.
 

Contact

Uitgebreide en gedetailleerde 
informatie over alle aspecten       
van de K+S KALI GmbH vindt u op

www.kali-gmbh.com

K+S KALI GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel · Duitsland

Een onderneming van de K+S Gruppe

Uw aanspreekpartner
voor Nederland:

Jaap Brink
Tel.: +31 (0) 6 53 85 13 52
jaap.brink@brinkbusiness.nl

Contactgegevens

Contact

Bezoek onze website:
www.cropsolutions.eu

Tel. +31 (0)113 629277
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Notities:
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Notities:
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Uitgever: 
K+S KALI GmbH, 34131 Kassel, Duitsland

Alle informatie in deze brochure is niet bindend. Wijzigingen behouden wij ons voor.
Coproductie CropSolutions en K+S KALI GmbH – uitgave: januari 2015



K+S KALI GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel · Duitsland 
www.kali-gmbh.com

Een onderneming van de K+S Gruppe
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Aanspreekpartner voor Nederland

Jaap Brink
Tel.: +31 (0) 6 53 85 13 52
jaap.brink@brinkbusiness.nl


