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CoteN®

➢ Volledig gecoate granulaire ureumkorrel

➢ Productie in Frankrijk (Lunel): 16.000 mT/jaar

➢ Werkingsduur en snelheid van afgifte alleen afhankelijk van 

de gemiddelde bodemtemperatuur

➢ Formuleringen: CoteN® 2M 43-0-0

CoteN® 4M 42-0-0

➢ Praktijk ervaringen:

• Nederland en België: boomkwekerij, prei, ui, asperge, 

witlof, aardappel, boerenkool, ...

• Frankrijk & Spanje: granen, maïs, zonnebloemen, …

Introductie in België en Nederland in 2014



CoteN® als stikstof bemesting

➢ als alternatief voor bijvoorbeeld KAS of Entec 26

➢ Toepassing: bij voorkeur rijenbemesting, kan ook 

breedwerpig (max. 37 mtr. breed)

➢ Efficiënt: één N bemesting voor de hele teelt

➢ Grotere N efficiëntie: 10 – 25 % gunstiger t.o.v. 

landbouwmeststoffen



CoteN® als stikstof meststof

Traditionele (landbouw) meststoffen

Snelle vrijkoming

Gevoelig voor uitspoeling en vervluchtiging

Teveel stikstof in een korte tijd maakt plantencellen zwakker

CoteN (Gecoate ureum)

Stikstof landbouwmeststoffen



CoteN® als stikstof bemesting

➢ Coating voorkomt uitspoeling en vervluchtiging

➢ Betere benutting van N, noodzakelijk i.v.m. regelgeving

➢ Geen (hoge) N-pieken, minder vatbaar gewas

➢ Minder milieubelasting

➢ Minder strooibeurten: minder bodembelasting

minder gewasschade

arbeidsbesparend



CoteN® in aardappel

Vredepeel, ZO-NL, 2016

Ras: Fontane, 26-4 poten, 5-10 oogst

Basisbemesting: 20 m3 VDM op 6 april

306 kg Kali-50 op 7 april

3 objecten:

Overzicht N-bemesting per object

Datum Actie Oude norm controle CoteN 2M

25-4 T1 87 35 99

11-6 T2 32 32

7-7 T3 32 32

N-totaal 151 99 99
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CoteN® in aardappel
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CoteN® in aardappel



Andere teelten:

➢Witlof

➢Asperge

➢Boerenkool

➢Uien

➢Prei

➢Boomkwekerij



CoteN® als Building block

CoteN:

➢ Geschikt als building block voor blends

➢ Goed mengbaar met andere landbouwmeststoffen (blends)
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Wat is MyCoteN Mix?

➢ MyCoteN Mix is een blend van CoteN en 

landbouw(korrel)meststoffen

➢ Gecontroleerde afgifte van stikstof

➢ Werkingsduur en samenstelling afstemmen op de teelt

➢ Gericht bemesten naar behoefte gewas

➢ N-P-K+MgO+CaO te combineren

➢ Concurrende prijzen t.o.v. landbouwmeststoffen

➢ Optimaal strooibeeld door homogene korrels



Zelf samenstellen via online platform 

met uw meststoffen leverancier



Bedankt voor uw aandacht!
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