DCM SOLAFIDA

®

10% K2O – 22% CaO – 10% MgO

Samenstelling
Overige organische meststof, mengsel van plantaardige organische grondstof
(vinasse-extract) met calcium en magnesium
10 % KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water
22 % CALCIUMOXIDE (CaO) oplosbaar in mineraal zuur
10 % MAGNESIUMOXIDE (MgO) oplosbaar in mineraal zuur
12 % ZWAVELTRIOXIDE (SO3) oplosbaar in water
10 % ORGANISCHE STOF
Neutraliserende waarde: 35
toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw [bevat enkel grondstoffen
toegelaten in Bijlage I van de verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de biologische
productiemethode en wijzigingen]

Eigenschappen


unieke samenstelling die zorgt voor een beter rendement van uw standaard NPK-bemesting



bevat natuurlijk calcium en magnesium en organische kalium: brengt in 1 beweging alle kationen op peil



kalium van plantaardige oorsprong:
o
o
o



geleidelijke vrijstelling + stimulans bodemleven
sterke, afgeharde planten
zwaardere, smaakvollere vruchten

calcium van natuurlijke oorsprong:
o
o

verbetert de bodemstructuur dankzij vorming klei - Ca++ - humuscomplexen voor een betere beworteling
zorgt voor sterkere plantencellen voor een betere kwaliteit en houdbaarheid



magnesium van natuurlijke oorsprong: voor een blijvend diepgroene bladkleur



zorgt voor een evenwichtige kationbalans in de bodem en dus een hogere bodemvruchtbaarheid



licht ontzurend effect, voldoende om jaarlijkse bodemverzuring te compenseren



van nature ook rijk aan sporenelementen

Vorm
korrel




homogeen samengesteld
makkelijk strooibaar
snel oplosbaar

DCM SOLAFIDA

®

10% K2O – 22% CaO – 10% MgO

Gebruiksaanwijzing
Voor een bodem in balans pas DCM SOLAFIDA® 1x per jaar toe.
De exacte dosis hangt af van het kalium- (K), calcium- (Ca) en magnesiumgehalte (Mg), de zuurtegraad (pH) van de
bodem, het type planten, de behoefte van het gewas, het moment van toepassen en de intensiteit van begieten.
GROENTEN ............................................................................................................................ 5 – 10 kg/100 m²
FRUIT........................................................................................................................................3 - 4 kg/100 m²
BOOMKWEKERIJ & SIERTEELT VOLLEGROND ...................................................................... 5 - 10 kg/100 m²
POTGROND ..................................................................................................................................... 2 - 4 kg/m³
GRASSPORTVELDEN & GOLF ................................................................................................. 5 - 10 kg/100 m²
GAZONS

aanleg (uitstrooien en inwerken) ............................................................................................4 - 8 kg/100 m²

onderhoud ......................................................................................................................... 5 – 10 kg/100 m²
SIERTUIN

aanplanten ........................................................................................................................ 5 – 12 kg/100 m²

onderhoud ......................................................................................................................... 5 – 10 kg/100 m²
Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem.

Verpakking
zakken van 25 kg – 48 zakken/euro pallet (= 1.200 kg)
big bags van 600 kg
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