Speciaal voor boomkwekerij gewassen, openbaar groen en sportvelden

PRODUCT OMSCHRIJVING:
Formulering:
Werking:
Opslag:
Houdbaarheid:
pH:
Presentatie:

vaste stof, korrelvorm
potgronden, bodem
droog, koel en donker
4 à 6 jaar (N.-Europa)
>7
Big Bags 500 kg.
25 kg. zakgoed

SAMENSTELLING PRODUCT:
Droge stof %
Organische Stof %
N-totaal
waarvan N-Org
waarvan NH4-N

ca. 88
56~62
30
28
2

%
%
gr. per kg.
gr. per kg.
gr. per kg.

P205

20

gr. per kg.

K20

30

gr. per kg.

Compost stabiliteitsklasse 5 (hoogste klasse)

MgO

22

gr. per kg.

Veiligheidsaspecten:
Gevarensymbool: geen
Milieuaspecten:
geen

CaO
SO3
B
Cu
Fe
Mn

110
33
30
40
280
290

gr. per kg.
gr. per kg.
mg. per kg.
mg. per kg.
mg. per kg.
mg. per kg.

Mo
Zn

1
210

mg. per kg.
mg. per kg.

Zie voor uitvoerige aspecten de product data sheet

Microbiologische veiligheid van het product:
Salmonella
:geen
Enterobacteriën
: <10 KVE (uitzonderlijk laag)
Toepassingsbereik en –hoeveelheid:

Speciaal voor gewassen met een hogere Mg en Fe behoefte:ORGAplus® Hi-MagFe(ca. 1.800kg./Ha)
Zie onze overige producten voor gewassen / bodems met andere tekorten, behoeften.
Voor sportvelden en greens is een gebroken korrel beschikbaar die sneller opgelost is: Crumb.

ORGAplus Hi-MagFe

-Technische Fiche-

®

-alleen voor intern gebruik-

PRODUCT toelichting:
ORGAplus® :
-is een organisch, natuurlijk product: de aangegeven NPK waardes kunnen daardoor enigszins afwijken
-is een samengestelde voedingsstof die gecontroleerd binnen 24 uur gecomposteerd wordt
-bevat meer dan 34 essentiële nutriënten, sporenelementen. etc.
-werkt niet verzurend op de bodem, verbetert mede daardoor de natuurlijke levensomstandigheden voor het bodemleven
-pro-actief voor plant en omgeving, verbetert het CEC van de bodem
-is milieuvriendelijk: de nutriënten zijn nagenoeg niet uitspoelinggevoelig
-is geheel vrij van onkruidzaden en pathogene ziektekiemen
-wordt milieuvriendelijk en onder eigen octrooi geproduceerd
-betrouwbare werkingsduur: 8 tot 12 weken
-is niet geschikt voor menselijke of dierlijke consumptie, buiten bereik van kinderen houden
-mag binnen de regelgeving op kleibouwgrond jaarrond worden toegepast
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Technische Fiche

Uw ORGAplus® adviseur verstrekt u graag een volledig bemestingsadvies (alleen met recente bodemanalyse)

