Limus® CL
Voorkomt vervluchtiging
door optimale bescherming
van ureum

 Ureaseremmer voor vloeibare
ureumbevattende meststoffen
 40% effectiever dan standaard ureaseremmers
 Verhoging van de stikstofefficiëntie

Stikstofverliezen beperken
Planten hebben stikstof (N) nodig om opbrengst en kwaliteit
te kunnen produceren. In de bodem is de beschikbaarheid
en opneembaarheid van stikstof onderhevig aan verschillende
factoren zoals vocht, temperatuur en organische stof. Ook na de
omzetting van ammoniumstikstof naar nitraat kan stikstof verloren
gaan. De nitraat spoelt bijvoorbeeld uit omdat het eerder - én in
grotere hoeveelheden - beschikbaar komt dan de plant op dat
moment kan opnemen. Ook verdwijnt een klein deel van de stikstof
uit de bodem in de vorm van lachgas. Naast de economische
verliezen betekent dit ook een negatief effect op het milieu.

Ureum bevattende
vloeibare meststoffen
Vloeibare ureum-meststoffen zijn waardevol voor het gewas. De
plant kan echter nauwelijks ureum opnemen. Het moet eerst
omgezet worden in ammonium dat daarna wordt omgezet in
nitraat. De omzetting vindt plaats door het enzym ‘urease.’

Onderzoek naar het
Limus® CL effect

Actief centrum

Ureum

Wat is een urease remmer?
Een manier om de stikstofverliezen te beperken, is het toevoegen
van het product Limus® CL aan vloeibare ureum-bevattende
meststoffen. Limus® CL is een zogeheten urease-remmer. Het
vertraagt de omzetting van ureum in ammoniak en kooldioxide
door het urease enzym te blokkeren. Limus® CL bevat twee
werkzame bestanddelen: NBPT en NPPT. Het product is hierdoor
circa 40% effectiever dan NBPT alleen. Dat komt doordat een veel
grotere verscheidenheid aan urease enzymen wordt geblokkeerd.
Voor ureumkorrels is er Limus® Yellow beschikbaar.

Toepassingsadvies

Limus® CL reduceert de NH3 verliezen met 50 tot 75 procent en
verbetert daardoor de efficiëntie van vloeibare ureumbevattende
meststoffen. Als gevolg geeft het gewas een hogere opbrengst. Bij
wintertarwe zijn opbrengstverhogingen gemeten van 11 procent.

Het proces zonder urease-remmer

De omzetting en de daaruit voortvloeiende ammoniakverliezen,
zijn afhankelijk van de bodem, klimatologische factoren, type
urease, de pH, vocht, temperatuur, wind, gewasstand en neerslag.
De ammoniak (NH3) verliezen kunnen oplopen tot wel 80% van
de als ureum gegeven stikstof. Het Europees Milieuagentschap
heeft vastgesteld dat gemiddeld 10% van de totale stikstof gift in
Urean (UAN) verloren gaat in de NH3 vorm. De stikstofverliezen
door vervluchtiging uit ureum in de vorm van NH3 kunnen daardoor
groot zijn.

Limus® CL wordt in de tank van de spuitmachine toegevoegd aan
de meststof en kan in alle gewassen en op elk tijdstip gebruikt
worden. Tips voor toepassing zijn:
1.	De adviesdosering is 1 liter Limus® CL per 1.000 liter urean.
Afhankelijk van het ureumgehalte en type vloeibare meststof kan
de dosering worden aangepast.
2.	Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (oogbescherming en
chemisch bestendige handschoenen).
3.	Gebruik adembescherming bij onvoldoende ventilatie.
4.	Voeg de helft van de hoeveelheid Limus® CL toe aan de gevulde
spuittank, meng dit goed en voeg vervolgens het resterende
deel tijdens het mengen toe.
5. Gebruik de tankmix binnen 5 dagen.
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Het enzym urease heeft een actief
centrum dat zich met ureum verbindt en
deze stof hydrolyseert tot ammoniak en
koolstofdioxide. De urease enzymen
kunnen, afhankelijk van hun oorsprong
en bodemeigenschappen, verschillen.

Urease-remmers voorkomen dat ureum
zich kan binden aan het actieve centrum,
op deze wijze wordt hydrolyse en
vervluchtiging voorkomen.

Elk enzym vraagt om zijn eigen remmer.
Limus® is een combinatie van twee
verschillende urease-remmers die samen
effectiever zijn dan een enkelvoudige
remmer.
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