PH OTO-FI N ISH

VOEDING

VOORDELEN
• Ideaal om het gewas af te harden.
• Promoot een efficiëntere fotosynthese, verhoging
van het suikergehalte (brix) en mineralenniveaus
in gewassen.
• Produceert een pantserachtige beschermende
laag op de celwanden welke het bladoppervlak
onaantrekkelijk maakt voor insecten.
• Verhoogt de opbrengst en verbetert de kwaliteit.
• Verbetert de voortplanting door meer en betere
stuifmeelvorming.
• Voorkomt legering van graangewassen.
• Photo-Finish kan goed gecombineerd worden met
Fytaforce® biostimulant en Aloe-Tech. Dit zorgt
voor extra microleven op het blad en een betere
opname van Photo-Finish.

SAMENSTELLING
Kalium (K) totaal
(Kalium (K2O*)
  Kalium (K) in organische vorm
Silicium (Si)
Dichtheid
pH
Geleidbaarheid
Uiterlijk
vloeistof
* = uitgedrukt in

81,5 g/kg
98,2 g/kg)
10,9 g/kg
79,8 g/kg
1,3
11 - 12
65 - 75 mS/cm
Bruine

VERPAKKING
Verkrijgbaar in verpakkingen van 5 en 17,5 liter
(1000 liter op aanvraag).
DOSERING
Bladtoepassing (maximale concentratie 1:150)
• Standaard dosering:
3 liter per hectare.
Elke 2 weken herhalen of na behoefte.
• Bij éénmalige toepassing:
5 liter per hectare.
• Boomkwekerij:
5 liter per hectare.
Laanbomen:
Kleine soorten:
3 - 5 liter per hectare.
Elke 3 - 4 weken herhalen.
700 ml per 100 liter water.
Containerteelt:
3 - 5 liter per hectare
Elke 2 weken herhalen.

PF1901A

OVERIG VLOEIBAAR

Photo-Finish is een multifunctionele bladmeststof op basis
van silicium en kalium. Het zorgt voor een sterke celwand
en verhoging van het suikerniveau (brix). Bovendien bevat
het zeewier, huminezuurextracten en saponinen; een
groeistimulerend plantenextract. Daarnaast voorziet het
product in een aanzienlijke kaliumverhoging in de plant.

Photo-Finish

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.
• Photo-Finish is erg basisch en de aanbevolen
hoeveelheden moeten nooit worden overschreden
om schade aan de planten te voorkomen.
Hierdoor ook niet combineren met erg zure
producten.
• Photo-Finish kan niet met de Shuttle range
gecombineerd worden.
• Het beste kan Photo-Finish gecombineerd
gespoten worden met de hechter/uitvloeier Cloak
Spray Oil. Dit versterkt de opname van PhotoFinish.
• Niet verspuiten tijdens de bloeiperiode.
• Photo-Finish kan goed gecombineerd worden
met Fytaforce® biostimulant en Aloe-Tech. Dit
zorgt voor extra microleven op het blad en een
nog betere opname van Photo-Finish. Hierbij
Photo-Finish eerst toevoegen aan de
spuitvloeistof en verdunnen, voordat de
Fytaforce® aan de vloeistof toegevoegd wordt.
Hanteer dan een maximale concentratie PhotoFinish van 1:150.
• Producten nooit puur met elkaar mengen.
• Voor de combineerbaarheid van PhotoFinish met andere producten, zie de
productcombineerbaarheidstabel van Soiltech op
de website www.soiltech.nl.
• Het is raadzaam om eerst een proefbehandeling
uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens
het product op het gehele perceel toe te passen.
• Gevaar bij inname. Het kan irritatie veroorzaken
aan luchtwegen en huid. Geen damp inademen.
• Vermijd contact met huid en ogen. Risico van
ernstige schade aan de ogen. Na contact met de
huid, onmiddellijk spoelen met schoon water.
• Draag bij gebruik juiste kleding, oog/gelaatsbescherming en handschoenen.

• 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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