Fytaforce bestelformulier 2018
Bedrijf:

………………………………………………………………………………………………………

Contactpersoon:

………………………………………………………………………………………………………

Mobiel telefoon nr:

………………………………… E-mail adres: ………..……………………………….…

Afleveradres: Straat:

………………………………………………………………………………………………………

Postcode + plaats:

………………………………………………………………………………………………………

Vul in de tabel hieronder in hoeveel liter (in veelvouden van 10) u in welke week nodig heeft.
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Facturatie via volgende toeleverancier (aanvinken):
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Telermaat

Benfried

CLTV

GMN

KaRo

Klep

Mertens

Vlamings

Vos Capelle

………………
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Mail pagina 1 van dit bestelformulier naar info@soiltech.nl
Bijlage bij Fytaforce bestelformulier
Fytaforce bestelformulier 2018

Fytaforce Stubble: Buiten, gewasrestenvertering

Dit formulier kunt u zelf, eventueel in samenspraak met uw
adviseur/tussenpersoon, invullen en retourneren naar
Soiltech. In de tabel kunt u uw benodigde aantallen liters
(in veelvouden van 10 liter) per week invullen. Op basis
van uw aanvraag stellen we een Fytaforce leverschema op
met daarop een weergave van de exacte hoeveelheid per
leverdatum en de kosten voor het hele leverseizoen. Dit
voorstel ontvangt u rechtstreeks via uw toeleverancier. Na
eventuele aanpassing en goedkeuring door u, gaan we
Fytaforce aan u uitleveren volgens het schema.

Naast het opbouwen van de biologie in de bodem of
rondom de plant kan Fytaforce ook toegepast worden om
gewasrestenvertering te stimuleren. Fytaforce Stubble kan
ingezet worden om gewasresten en groenbemesters
sneller af te breken en om te zetten naar stabiele
organische stof met behulp van een brede diversiteit aan
Trichoderma-schimmels. Het advies is om Fytaforce
Stubble 1 tot 2 keer toe te passen bij gewasrestenafbraak.

Fytaforce Plant/Soil: Buiten: opbouw biologie
Fytaforce kan perfect ingezet worden om een grote
biodiversiteit aan positieve micro-organismen en de
natuurlijke balans van micro-organismen in de bodem en
op te plant te herstellen. Fytaforce Plant is speciaal
ontwikkeld voor toepassing op de groene plantendelen.
Fytaforce Soil is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de
bodem.
Toepassing
We adviseren om tijdig te starten met het opbouwen van
microbiologie in het begin van het groeiseizoen om te
zorgen voor een optimaal resultaat gedurende het seizoen.
Ook adviseren we niet te snel te stoppen om zo een
optimale start te creëren voor het nieuwe groeiseizoen.
Frequentie toepassing
De frequentie van de toepassing hangt af van uw wensen
en mogelijkheden. Het algemene advies is om Fytaforce
elke 14 dagen toe te passen vanaf de aanleg start van de
groei van groene delen tot einde groeiseizoen.
Dosering per hectare
De dosering Fytaforce per ha is afhankelijk van uw wensen
en eventueel aanvullend advies. Het standaardadvies is
minimaal 10 liter per ha, opgelost in 100-500 liter water per
hectare voor een goede bedekking van bodem of gewas.
Bij meer dan 500 liter oplossing per hectare voor een
bladtoepassing adviseren we om 1 liter Fytaforce per 50
liter water op te lossen. (Gebruik Cloak Spray Oil als
natuurlijke uitvloeier/hechter en eventueel Shuttle
bladmeststoffen voor een nog beter resultaat).
Fytaforce Greenhouse Soil/Substrate: In de kas
Er zijn 2 Fytaforce varianten ontwikkeld speciaal voor het
gebruik op de bodem of substraat in de kas. Het klimaat in
de kas en structuur/vochtgehalte van de teeltlaag vraagt
om andere micro-organismen en andere verhoudingen dan
bij een teelt buiten in de vollegrond. Voor extra informatie
over de toepassing, frequentie van toepassing en de
dosering per hectare, zie de productbladen.
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Facturatie en levering Fytaforce
Facturatie vindt plaats door aangevinkte toeleverancier.
Fytaforce bevat levende zuurstofminnende microorganismen en is daardoor beperkt houdbaar. Fytaforce
moet daarom binnen een relatief kort tijdbestek
getransporteerd en gebruikt worden. Houdbaarheid van de
Fytaforce is maximaal 2 weken vanaf verzending bij
Soiltech, MITS de Fytaforce bij max 5 °C bewaard wordt.
(Fytaforce Stubble is maximaal 10 dagen houdbaar onder
de genoemde conditie). Bij hogere temperaturen is de
houdbaarheid veel korter en het product kan zelfs na een
aantal uren al niet meer voldoen aan specificaties waaraan
het product volgens Soiltech aan moet voldoen.
Fytaforce wordt op vaste weekdagen geleverd. Zie hieronder het schema op postcodegebied. Blauw is levering
op dinsdag, oranje op woensdag en groen op donderdag.
Leveringen vinden gedurende de periode 2 april t/m 26
oktober één keer per week en buiten deze periode één
keer per 2 weken plaats. Let op de weeknummering!

