groeiverbeteraars

Complete
Samenstelling
Minerale wortelstimulant met systemische vorm van fosfor, kalium en
sporen, voor bladtoepassing en fertigatie. Bevordert wortelontwikkeling
en plantweerbaarheid in een periode van (a)biotische stress
Toepasbaar als bladbespuiting, bodembehandeling of in de
voedingsoplossing
Gewas

Tijdstip van toediening

Dosering

Opmerkingen

Siergewassen

Bij tekort volgens analyse

1-3 ltr/ha

Wekelijks, bij steenwol
laagste dosering aanhouden

Zacht- en hardfruit Bij tekort volgens analyse

2-2,5 ltr/ha

2-4 toepassingen

Bladgewassen

Bij tekort volgens analyse

1-2 ltr/ha

Toepassing naar behoefte

Granen

Indien nodig vanaf
2-6 bladeren tot GS 32

2-4 ltr/ha

Toepassing naar behoefte

Koolsoorten,
aardappelen en
wortelgroenten

Bij tekort volgens
analyse, elke 10-14 dagen

3-4 ltr/ha

2-3 toepassingen

Fertigatie

Via de B-bak of via
aparte doseerpomp

5-10 ltr/
ha/week

Wekelijks, bij steenwol
laagste dosering aanhouden
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Inh.

10 L

Bevat:
3,0 % N (41 gram stikstof per liter)
30,0 % PO3 (420 gram fosfiet per liter)
(uitgedrukt in fosfaat: 27% P2O5
(372 gram per liter))
18,0 % K2O (248 gram kali per liter)
0,01 % B (0,14 gram borium per liter)
0,02 % Cu EDTA (0,28 gram koper per liter)
0,02 % Mn EDTA (0,28 gram mangaan per liter)
0,02 % Zn EDTA (0,28 gram zink per liter)
Soortelijk gewicht is 1,38 kg/l
Gebruik
Gebruik ter ondersteuning van de wortelontwikkeling, bevordert
plantweerbaarheid in een periode van biotische stress.
Omstandigheden
Niet in volle zon of boven 30˚C toepassen.
Gebruik 300-600 ltr water per ha bij bladtoepassing.
Niet mengen met herbiciden, sulfaten en scherpe uitvloeiers
Waarschuwing
• Veroorzaakt ernstige oogirritatie

CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plantaardige sector waarbij
deelnemende toeleveranciers kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren.

groei door kennis
Batchno.
Veiligheidsaanbevelingen
Na het werken met dit product handen
grondig wassen. Beschermende handschoenen, beschermende kleding,
oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende
oogirritatie: een arts raadplegen.

