
Deze vloeibare bladmeststof beval calcium en 
andere micro-elementen met extra borium.

Een vloeibaar mengsel van nutriënten:
225 g/l Calcium (CaO)
149 g/l Stikstof (N)
 Waarvan 141 g/l Nitraat (NO3-)
 Waarvan 8 g/l Ammonium (NH4+)
30 g/l Magnesium (MgO) 
750 ppm Borium (B)
300 ppm Zink (Zn)

Soortelijk gewicht: 
1,48 kg/l
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GEVARENAANDUIDING 
H302 - Schadelijk bij inslikken 
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
P264 - Na het werken met dit product handen 
grondig wassen 
P280 - Beschermende handschoenen/ 
beschermende kleding/oogbescherming/ 
gelaatsbescherming dragen 
P301 + P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen 
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 
Gevaarlijke ingredienten: calciumnitraat 
UFI: 0TY0-T3FM-QN4M-G47E

kwaliteit beweegt ons!
Holland Fyto U.A. – Revisieweg 3 - 8304 BE – Emmeloord - Nederland. tel. +31 527 63 15 00. www.hollandfyto.nl

PRODUCT 
Vercal Extra is een product dat de verstoorde 
balans van de micro-elementen in de plant 
kan herstellen. Vercal Extra is inzetbaar in 
een groot aantal gewassen in de land- en 
tuinbouw, alsmede in fruit. Vercal Extra 
beschermen tegen vorst en opslaan boven de 
5 graden Celsius.

GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING 
Hardfruit: Voor een betere vruchtkwaliteit 
(stip, hardheid en houdbaarheid). Tussen 
half juli en half augustus: 4x 3–5 l/ha. Tussen 
half aug. en oogst: 2 x 5 l/ha. 
Aardbeien: Vanaf de bloei met een interval 
van 10-14 dagen. Gebrek: 5 l/ha in 500-1.000 
l water. Onderhoud: 2,5 l/ha. 
Wortelen: 2–3 toepassingen met een interval 
van 10-14 dagen vanaf een peenlengte van 
10 cm: 5 l/ha in 200l water. 
Selderij: Wanneer de eerste symptomen van 
gebrek voor het eerst te zien zijn: tot 5 l/ha 
in 200 l water. 
Sla: Vanaf eerste kropaanzet en herhalen 
om de 10-14 dagen, indien nodig: 5 l/ha in 
tenminste 200 l water. 
Aardappelen: Wanneer nodig en herhalen 
om de 10-14 dagen: 5 l/ha in 200 l water. 
Diverse groenten: o.a. bloemkool, witte kool, 
spruitkool, chinese kool. Toepassen vroeg in 
het groeiseizoen om de 7-10 dagen: 5 l/ha in 
200 l water. 

TOEPASSING
•  Vercal Extra kan uitzakken, voor gebruik 

inhoud IBC goed opnieuw mengen!
•  De spuitapparatuur moet goed schoon zijn 

voor gebruik. 
•  Vul de tank halfvol met water en zet het 

roermechanisme aan. 

GEVAAR

•  Voeg daarna de Vercal Extra toe en  
vul daarna de tank af met de benodigde 
waterhoeveelheid. Pas daarna zonder 
onderbreking het middel toe op 
het gewas en houd de hele 
tijd het roermechanisme in 
werking. 

•  Reinig de spuitappara-
tuur na gebruik 
grondig. 

MENGEN 
Vercal Extra is meng-
baar met een groot 
aantal gewasbescher-
mingsmiddelen en vloeibare 
bladmeststoffen. Raadpleeg uw 
adviseur voor de actuele informa-
tie. Lees altijd eerst goed het etiket 
van alle producten voordat uw producten 
gaat mengen. Vercal Extra kunt u echter 
NIET mengen met zwavelhoudende producten 
zoals mangaansulfaat, magnesiumsulfaat (o.a. 
Bitterzout), zinksulfaat, KaliZwavel. 

OPSLAG 
Bescherm het product tegen vorst en bewaar 
het boven 5°C. Sla het product op in een 
goed geventileerde geschikte ruimte. Niet 
opslaan in direct zonlicht of in de buurt van 
warmtebronnen. Buiten bereik van kinderen 
houden. Buiten bereik van eten, drinken en 
diervoeders.

DISCLAIMER 
Holland Fyto levert producten van hoge 
kwaliteit die voldoen aan standaardeisen. 
Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op 
de opslag, toepassing, menging of gebruik van 
haar producten, staat zij niet in voor het berei-
ken van bepaalde resultaten en kan zij, noch 
uw leverancier, aansprakelijkheid aanvaarden 
voor enige schade voortvloeiend uit de opslag, 
vervoer of toepassing van het product.

PRODUCENT/IMPORTEUR: 
FMC Operational Netherlands B.V.
Regus Braingate - 1st floor office 104
Rivium Boulevard 301-320
NL-2909 LK Capelle aan den IJssel


