C LOAK S PR AY OIL
Cloak Spray Oil is een organische emulsie van omega-3
visolie met koud geperste koolzaadolie. Cloak Spray Oil is
een uitvloeier en hechter, die samen met bladmeststoffen en
Fytaforce biostimulant wordt gebruikt. Hierdoor ontstaat een
betere bladbedekking en hechting van het gespoten product en
wordt de werking verbeterd.

CSO1901A

VOORDELEN
• Het product is geregistreerd op de Nederlandse
inputlijst voor de biologische landbouw.
• Verbeterde verspreiding en snellere hechting van
het verspoten product.
• Zorgt voor regenvastheid van het verspoten
product.
• Is vriendelijk voor micro-organismen op het blad.
• Beschadigt de natuurlijke beschermingslaag
(waslaag) niet.
• Reduceert drift en geur door meer uniforme
druppelvorming.
• Ideaal in combinatie met Fytaforce® Plant.
• Ideaal in combinatie met Nutri-Key Calcium
Shuttle voor het compact telen van houtige
gewassen.

VOEDING

Cloak Spray Oil is onschadelijk voor microorganismen en tast de natuurlijk bescherming
(waslaag) van planten niet aan, in tegenstelling tot
veel andere uitvloeiers en hechters.

OVERIG VLOEIBAAR

TOELATINGSNUMMER CTGB
14961N

SAMENSTELLING
Dichtheid
pH
Uiterlijk

0,9
7-8
Goudkleurige heldere
vloeistof

VERPAKKING
Verkrijgbaar in verpakkingen van 5 en 17,5 liter
(1000 liter op aanvraag).
DOSERING
In alle gevallen maximaal 1 liter per hectare per
applicatie gebruiken. Bij schraal weer dosering
verlagen.
Bladtoepassing
• Standaard dosering:
100 cc per 100 liter spuitvloeistof.

Het product
mag gebruikt
worden in de
Nederlandse
biologische
landbouw.

Cloak Spray Oil

VOEDING

OVERIG VLOEIBAAR

GEBRUIKSRICHTLIJNEN
• Goed schudden/roeren voor gebruik.
• Vorstvrij, binnen bewaren op een donkere
plaats. Bij te koude temperaturen (< 5 oC) kan het
product kristaliseren.
• Cloak Spray Oil kan het beste ‘s morgensvroeg
of ‘s avonds worden gebruikt, wanneer de zon niet
te fel schijnt. Dit om de kans op gewasschade
door bladverbranding te minimaliseren. Bij schraal
weer de dosering eventueel verlagen.
• Niet combineren met in oplossing gebrachte
poeders.
• Producten nooit puur met elkaar mengen.
• Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit
te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het
op het gehele perceel toe te passen.
• Vanaf het moment van productie is dit product
3 jaar houdbaar. De houdbaarheid van het product
staat op het etiket. Het tussentijds openen
van de verpakking heeft hier geen invloed op.
Zolang er aan de gebruiksrichtlijnen voor opslag
wordt voldaan, is de houdbaarheidsdatum (T.H.T.)
op het etiket leidend.

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.
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