BI O G IP S

SAMENSTELLING (OP BASIS DROGE STOF)
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> 230 g/kg
> 322 g/kg)
184 g/kg
460 g/kg)
5,5 - 6,5
75 ml / 100 g
<2
mg/kg
< 10 mg/kg
< 2 mg/kg
< 0,1 mg/kg
< 150 mg/kg
Wit poeder
Niet oplosbaar

VERPAKKING
Verkrijgbaar in verpakkingen van 25 kg en in big bags
van 1000 kg.
DOSERING
Gemiddeld 100 - 2000 kg per hectare, afhankelijk
van de kenmerken van de bodem en de uitslag van de
bodembalansanalyse.
GEBRUIKSRICHTLIJNEN
• Bewaren op een droge plaats.
• Niet oplosbaar.
• Mogelijk niet goed te verstrooien met een
kunstmeststrooier.

Waarschuwing: Bovenstaande omschrijving bevat slechts
aanbevelingen. Aangezien er door Soiltech geen controle uitgeoefend
kan worden op opslag, behandeling, toepassing, gebruik, weer,
plant- of bodemomstandigheden voor, tijdens en na toepassing (alles
wat invloed kan hebben op het functioneren van ons programma),
wordt onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade, verlies, gebrek
in werking of ongevallen (gevolgschade of anders), ontstaan
door opslag, toepassing of gebruik. De koper neemt de volledige
verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van Soiltech
producten. Soiltech adviseert een teeltadviseur te raadplegen voor
een producttoepassing. Indien bovenstaande aanbevelingen afwijken
van een bemestingsadvies, raadt Soiltech u aan om het advies aan
te houden. Bij twijfel hierover raadt Soiltech u aan contact op te
nemen met uw adviseur. Voor al onze leveringen gelden de algemene
leveringsvoorwaarden die te vinden zijn op www.soiltech.nl.
Het product
mag gebruikt
worden in de
Nederlandse
biologische
landbouw.
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VOEDING

VOORDELEN
• Het product is geregistreerd op de Nederlandse
inputlijst voor de biologische landbouw.
• Bevat snel beschikbare calcium gecombineerd met
sulfaat.
• Geeft geen belasting met zware metalen.
• Kan worden toegepast om magnesium-, kaliumen natriumovermaat te managen.
• Brengt calcium in de bodem zonder pH-stijging.
• Verbetert de bodemstructuur en bewerkbaarheid,
doordat de calciumionen (gebracht met Bio Gips)
tussen de kleiplaatjes gaan zitten.
• Uitermate geschikt om door te mengen in
compost of toe te laten voegen door Van Iersel
Compost in een Mengsel op Maat / Prescription
Blend).

DROGE MESTSTOFFEN

Bio Gips is een zeer hoogwaardig calciumsulfaat in poedervorm, dat toegestaan is in biologische teelten in de land- en
tuinbouw. Het is een 100% puur natuurlijk product en komt
rechtstreeks uit de groeve, dus zonder enige additieven.
Met Bio Gips is het mogelijk om calciumniveaus in de bodem
omhoog te brengen zonder dat er een pH-stijging plaatsvindt.

