SEA-90 ZEEMINERALEN

SAMENSTELLING
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14,4 g/kg
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7,7 g/kg
10,8 g/kg)
11,0 g/kg
27,5 g/kg)
10,3 g/kg
12,4 g/kg)
138 mg/kg
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8,0
Grove beige zoutkorrels
Vrijwel volledig

SEA901901A

VERPAKKING
Verkrijgbaar in verpakkingen van 22,7 kg.

Het product
mag gebruikt
worden in de
Nederlandse
biologische
landbouw.

VOEDING

VOORDELEN
• Het product is geregistreerd op de Nederlandse
inputlijst voor de biologische landbouw.
• Bevat 90 verschillende (spoor) elementen.
• Verbetert de beworteling en algemene
plantgezondheid.
• Vergroot de activiteit van het bodemleven en
daarmee indirect de bodemstructuur.
• Uitermate geschikt om door te mengen in compost
(Mengsel op Maat / Prescription Blend).
• Kan in opgeloste vorm goed gecombineerd
worden met Fytaforce biostimulant.

DROGE MESTSTOFFEN

Sea-90 bestaat uit ongeraffineerde zeemineralen. Het bevat
90 verschillende mineralen en spoorelementen. Het is 100%
natuurlijk en vrijwel geheel wateroplosbaar. Sea-90 is een
steenzout, verkregen door het natuurlijk indampingsproces
van puur oceaanwater door de zon. Bij gebruik van de juiste
doseringen en oplossingsverhouding zal Sea-90 de activiteit
van het bodemleven vergroten en groei en ontwikkeling aan
het gewas geven. Sea-90 kan worden gestrooid en in opgeloste
vorm als bladtoepassing verspoten worden.

Sea-90 zeemineralen

DOSERING
Bladtoepassing
Een oplossing van 1 - 2 kg per hectare per
keer; maximale EC van de spuitvloeistof: 1,5.
Voeg 1 tot 2 liter per hectare NTS Fast Fulvic
aan de oplossing toe.
Elke 2 - 4 weken herhalen.
Bodemtoepassing
20 - 50 kg per hectare, in de herfst of het
voorjaar toepassen.

VOEDING

DROGE MESTSTOFFEN

Bodemtoepassing (bv. met druppelleiding)
1 kg per hectare elke 10 - 14 dagen.
Bij gebruik van A- en B-bak in elke bak 0,5
kg/1000 ltr.

Sea-90 is ook verkrijgbaar in vloeibare vorm als:
Liquid Sea-90

GEBRUIKSRICHTLIJNEN
• Het kan voorkomen dat Sea-90 niet volledig
oplost. Het is raadzaam om een vooroplossing
te maken en deze af te zeven alvorens deze aan
de eindoplossing toe te voegen.
• Bewaren op een droge, donkere plaats. Minimale
bewaartemperatuur: 5 °C.
• Sea-90 is een natuurproduct waardoor
het uiterlijk van het product kan variëren. De
samenstelling is echter altijd hetzelfde.
• Voor de combineerbaarheid van
Sea-90 met andere producten, zie de
productcombineerbaarheidstabel van Soiltech op
de website www.soiltech.nl.
• Sea-90 kan het beste ‘s morgensvroeg of
‘s avonds worden toegepast, wanneer de zon niet
te fel schijnt. Dit om de kans op gewasschade
door bladverbranding te minimaliseren. Als het
gewas langer nat blijft, worden de voedingsstoffen
ook beter opgenomen.
• Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit
te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het
op het gehele perceel toe te passen.
• Een bladbespuiting met Sea-90 kan gecombineerd
worden met de hechter/uitvloeier Cloak Spray Oil.
Dit versterkt de werking van het product.
• 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.
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