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Wortelgroei

De wortelgroei is niet alleen belangrijk 

voor de opname van voedingsstoffen uit 

de bodem, maar er is ook een belangrijke 

wisselwerking tussen blad en wortel. 

Wanneer CROPMAX gespraid wordt in 

het vroege stadium van de plantengroei, 

dan zal het wortelstelsel een groei-impuls 

krijgen.

Cropmax

CROPMAX wordt al 20 jaar door telers in inmiddels meer dan 35 landen gebruikt om het maximale uit de teelt te halen. 

CROPMAX bevat aminozuren, sporenelementen en suikers. Na sprayen op het blad krijgt het gewas een groei-impuls. 

Afhankelijk van het moment van sprayen zullen de wortelgroei, de vegetatieve groei en de generatieve groei verbeteren.          

CROPMAX wordt toegepast op vollegronds gewassen (aardappelen, uien, kool, bonen, etc), teelten onder glas (komkom-

mer, tomaten, paprika, maar ook sierteelt) en fruitbomen (appels, peren, enz.) Ook wordt CROPMAX gebruikt op gras 

(sport) velden. Afhankelijk van het gewas zijn slechts 2 tot 4 liter per hectare voldoende voor een positief resultaat (meer 

oogst, verbetering van kwaliteit of verhoogde resistentie tegen stress).
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Analyse per l:

Magnesium 550 mg

Koper  35 mg

IJzer 220 mg

Mangaan    54 mg

Zink    49 mg

Vitamine B    1.2 mg

Polisaccharide  13.6 g

Stikstof (N)    0,24 %

Fosfor (P)    < 0,5%

Kalium (K)    0,5 %

Aminozuren (totaal)   1,5 %

waarvan:

Alanine 10

Asparagine 26

Glycine 5

Histidine 1

Methionine 1

Leucine 5

Serine 4

Phenylalanine 3

Tyrosine 3

Arginine 1

Glutamine 16

Lysine 3

Theonine 4

Valine 6

Isoleucine 3

Proline 4

Cystine 1



Vegetatieve groei

Voor sommige gewassen is een goede vegetatieve groei geen zege, voor 

andere gewassen wel. Het blad is essentieel voor een goede fotosynthese. 

Anderzijds zit geen graanteler te wachten op lange stelen. 

Toch is een gezond gebladerte van groot belang voor de weerstand tegen 

stress.

Generatieve Groei

Generatieve groei is bij de meeste gewassen essentieel. Niet alleen zal 

bij gebruik van CROPMAX de generatieve groei verbeteren (meer bloe-

men/vruchten), maar ook zal een CROPMAX toepassing zorgen voor uni-

formiteit in de vruchtzetting. Bovendien is bij toepassing op druiven het 

suikergehalte (brix) hoger. Een verbeterd wortelstelsel, meer vegetatieve 

groei en een verbetering van de generatieve groei leiden allemaal naar 

meeropbrengst.

Certificering

CROPMAX wordt gebruikt op talloos veel teelten in 

diverse landen overal ter wereld: van Finland tot Ka-

meroen; van Rusland tot de Verenigde Staten. 

CROPMAX is toegestaan in biologische teelten en 

gecertificeerd conform de regels van de Europese 

Unie ((EC) no 834/2007, Global G.A.B., NOP/USDA 

en JAS)



Toepassing van CROPMAX

Meng 1 liter CROPMAX op een voldoende hoeveelheid water om 1 hectare te sproeien.

De hoeveelheid water is afhankelijk van de plantdichtheid en de capaciteit van de sprayer.

Gemiddeld is 500 liter water voldoende voor 1 ha.

Spray altijd voorafgaand 

aan het gewenste resultaat. 

Wilt u meer bloemen, spray dan voorafgaan aan de bloemvorming. Wilt u een gezonder blad, spray dan bij het ontkieming 

van het blad.
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Wereldwijd

Holland Farming BV werkt met distributeurs en subdistributeurs. Daarnaast heeft Holland Farming BV partner bedrijven 

onder Holland Farming, waar we naast CROPMAX ook andere merken distribueren.

Holland Farming BV is permanent aanwezig in: 

Kameroen | Italië | Macedonië | Nederland | Roemenië | Sierra Leone | USA

Afghanistan

Albanië 

Bulgarije 

Chili 

Colombia 

Cyprus 

Ecuador

Egypte

Finland

Gambia 

Ghana

Griekenland

Italië

Kameroen 

Kazachstan 

Libanon

Macedonië

Mali 

Mauretanië

Nederland 

Nigeria

Niger

Senegal 

Servië

Sierra Leone 

Sudan 

Syrië 

Togo 

Oekraïne

Pakistan 

Rusland

USA 

Wit Rusland 

In onderstaande landen op het kaartje zijn we variabel werkzaam:



Holland Farming BV | Groenekanseweg 246L | 3737AL Groenekan | Nederland | t. ++31 (0)356017391 | info@hollandfarming.com

MADE IN HOLLAND | www.hollandfarming.com


