
EEN VLOEIBARE BLADMESTSTOF
OP BASIS VAN KALIUMSULFAAT
Een vloeibaar mengsel van nutriënten:
Kali (K2O)   360 g/l
Sulfaat (SO3)   630 g/l
Soortelijk gewicht 1,34 kg/l

Het product is chloorarm geformuleerd 
en blijft in oplossing tot 5°C

KALIZWAVEL HF

omdoos 2 x 10L
batchnr.: zie hals van de can10L
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PRODUCT 
KaliZwavel HF is een bladmeststof 
op basis van kalium (K2O) en sulfaat 
(SO3). 

ALGEMEEN 
Kaliumgebrek resulteert niet meteen 
in zichtbare verschijnselen. Kalium 
draagt bij aan de fotosynthese, het 
reguleert het watergehalte in de indi-
viduele cellen en is daarom belangrijk 
in tijden van droogtestress. Planten 
die lijden onder kaliumgebrek tonen 
een toenemende gevoeligheid voor 
vorst, schimmels, droogte/hittestress 
en zout. Zwavel is nodig voor de 
stikstofassimilatie en is werkzaam bij 
de samenstelling van eiwitten. 

GEBRUIKSAANWIJZING
KaliZwavel HF mag niet worden aan-
gezuurd onder een pH van 6. Voor-
kom menging met zure producten. 
-  Aardappelen - Eerste toepassings-

moment bij stoloonvorming. Tweede 
moment 2-3 weken later. Derde 
moment tijdens de knolvulling. 

-   Uien - Tijdens bolling of bij optreden 
van gebrek. 

-  Granen - Vanaf uitstoeling tot om-
hoog schuiven aar in stengel (BBCH 
20 – 43). 

-   Peulvruchten - Vanaf knopvorming 
tot 10% bloei.

-   Appels - De eerste toepassing 

als alle bladeren aanwezig zijn 
en daarna regelmatig toepassen 
indien vereist. Toepassen met 900 l 
water per ha.

-  Peen - Bij verhoogde kalibehoefte 
tijdens peenvorming of bij optreden 
van gebrek. 

DOSERING 
2,5 – 5 l/ha in tenminste 200 l water 
per ha. 
Waterhoeveelheid bij toepassing in 
appels 900 l water per ha. 

TOEPASSING
Vul de spuittank half vol met water en 
zet het roermechanisme aan. Voeg 
hierna de benodigde hoeveelheid 
KaliZwavel HF toe. Daarna kan de 
tank afgevuld worden met het res-
tant van het water. Start onmiddellijk 
met spuiten.

MENGEN 
KaliZwavel HF is mengbaar met de 
meeste gewasbeschermingsmidde-
len. Raadpleeg uw adviseur voor de 
actuele informatie. Lees altijd eerst 
goed het etiket van alle producten 
voordat uw producten gaat mengen. 
Niet mengbaar met calcium bevat-
tende producten!

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. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
KaliZwavel HF is ingedeeld als niet 
gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 
1272/2008 [CLP].

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing, de gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen. De 
op dit etiket beschreven eigenschappen en toepassingen van dit product, zijn 
gebaseerd op opgedane ervaringen bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. 
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste bij aanmaak van dit 
etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland Fyto, zoals onder meer opslag, 
vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering, de evt. toepassing 
in tankmix met andere producten, etc. kunnen de werking en effecten van het 
product op het gewas beïnvloeden. Daarom staat Holland Fyto niet in voor 
het bereiken van bepaalde resultaten en wijst zij alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade voortvloeiend uit opslag, vervoer of gebruik van het product. Als 
er nog geen ervaring is opgedaan met het product in bijv. een bepaald gewas 
of ras, voer dan eerst een proefbespuiting uit, om bijvoorbeeld de verdraag-
zaamheid van het gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed landbouwkundig gebruik. Raadpleeg bij 
twijfel over een toepassing uw adviseur en/of leverancier. Verder zijn onze bij 
de Kamer van Koophandel gedeponeerde Algemene Voorwaarden van kracht 
op al onze verkoopovereenkomsten, en worden op verzoek toegezonden.

kwaliteit beweegt ons!
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