Z WAVE L PAST IL L E S
Zwavel pastilles is een elementair zwavel product met
een uitstekend afgiftepatroon op de lange termijn. Het is
toegestaan in biologische teelten in de land- en tuinbouw.
Zwavel pastilles bevatten meer dan 99,9% zwavel, waardoor
je geen onnodige andere mineralen meegeeft. Door de
korrelgrootte van de pastilles is dit product ook makkelijk
machinaal te verwerken.

SAMENSTELLING (OP BASIS DROGE STOF)
Zwavel (S)			
(Zwavel (SO3*)
Deeltjesgrootte			
Uiterlijk 			
Oplosbaarheid			
* = uitgedrukt in

>999,0 g/kg
>2495,0 g/kg)
3 - 6 mm
Gele spliterwten
Niet oplosbaar

VOEDING

DROGE MESTSTOFFEN

VOORDELEN
• Het product is geregistreerd op de Nederlandse
inputlijst voor de biologische landbouw.
• Bevat meer dan 99,9% zwavel.
• Lost niet op maar oxideert, waardoor het een
uitstekend afgiftepatroon heeft voor een lange
termijn. Dit in tegenstelling tot de meeste andere
zwavelmeststoffen.
• Is goed machinaal te verstrooien.
• Elementair zwavel in kristalvorm (dus niet in
pastilles) is uitermate geschikt om door te mengen
in compost (Mengsel op maat/Prescription Blend).
Dit product is bij Van Iersel Compost aanwezig
voor deze toepassing.

DOSERING
Bodemtoepassing
Gemiddeld 30 kg - 100 kg per hectare, afhankelijk van
het resultaat van de bodembalansanalyse.
GEBRUIKSRICHTLIJNEN
• Bewaren op een droge plaats.
• Niet oplosbaar.

VERPAKKING
Verkrijgbaar in zakgoed van 25 kg.

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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Het product
mag gebruikt
worden in de
Nederlandse
biologische
landbouw.
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