Veni Biosulfur
100% natuurlijk hydrofiel
zwavel

Veni Biosulfur verhoogt de hoeveelheid zwavel (S) die
door de plant wordt geabsorbeerd. En omdat zwavel
(S) een essentiele bouwsteen is voor de vorming van
aminozuren, eiwitten, enzymen, antioxidanten en
vitaminen, leidt het tot een betere biologische activiteit.
De weerstand en het immuunsysteem van de plant
worden versterkt en het gewas wordt gezonder en
veerkrachtiger. Al met al kan een tekort aan zwavel (S),
welke kan resulteren in opbrengst en kwaliteitsverlies,
worden gecompenseerd.

Veni Biosulfur is een 100% natuurlijke vloeibare

Toepassing en dosering

voedingsstof die wordt verkregen via een bacterieel

Toepassingsmethode: Bladbespuiting met standaard

proces.

spuitapparatuur, bij voorkeur met hoge druk. De beste
resultaten worden verkregen met een fijne spuitdop
van minder dan 300 micron. Na toepassen moet
de spuitapparatuur grondig gespoeld worden om

Veni Biosulfur bevat elementair zwavel (S) die niet

verstopping te vermijden.

vergelijkbaar is met conventionele zwavel (S). Veni

Dosering: 3-5 L / ha

Biosulfur is dankzij zijn lineaire zwavelstructuur (O3S-SN-

Aantal toepassingen: 7 behandelingen/ seizoen

SO3) water oplosbaar in tegenstelling tot de hydrofobe
octaasulfur. Veni Biosulfur is essentieel voor planten
en verhoogt de gewastolerantie tegen abiotische
stressfactoren. De behandelde gewassen worden
robuuster en groeien beter.

Opmerking

In de aanbevolen hoeveelheid is Veni Biosulfur veilig en

• De pH van de uiteindelijke spuitoplossing dient altijd

heeft geen negatieve effecten op mensen, planten en

tussen 5 en 7 te zijn.

milieu.

• Het product is geconcentreerd. Vermijd onnodige
blootstelling aan de huid, ogen en andere delen van het
lichaam.
• Vermijd inademing.

Samenstelling

• Draag geschikte beschermende uitrusting tijdens het

Elementair zwavel (S): 70%

voorbereiden en aanbrengen.
• Het product niet drinken of slikken.

Werking
Zwavel (S) wordt na stikstof (N), fosfor (P) en kalium
(K) gezien als het vierde belangrijkste plant voedende

Verenigbaarheid

element. Zwavel is onontbeerlijk voor planten en dieren.

• Het product is compatibel met bladmeststoffen.

www.koppert.com

Speciale eigenschappen van het product
• Verbetert de efficiëntie van het nutriëntgebruik
• In vergelijking met conventionele zwavel (S) producten
minder product is nodig
• Verhoogt plantentolerantie en weerstand
• Verhoogt de beschikbaarheid van zwavel (S) aan planten
en daarmee hun biologische activiteit
• Geschikt voor geïntegreerde plaagbeheer en
biologische landbouwprogramma's
• Het product kan zichtbaar residu geven. Bespuit alleen
de bovenste meter. Een uitvloeier kan zichtbaar residu
beperken

Bereiding spuitoplossing
• Goed schudden voor gebruik
• Vul de tank met de helft van de hoeveelheid water
• Voeg de benodigde hoeveelheid Veni Biosulfur toe aan
de tank
• Vul aan tot de benodigde hoeveelheid en meng grondig
• Dien de oplossing onmiddellijk na de bereiding toe

Verpakking
Het product is verkrijgbaar in een 5L verpakking
Opslag
• Bewaar het product in de originele verpakking op een
koele, donkere plaats onder 20 ° C
• Bescherm tegen direct zonlicht en vorst
• Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden
• Verwijderd houden van voedsel, dranken en diervoeders
• houdbaarheid: 2 jaar vanaf de productie datum
Na openen beperkt houdbaar

Verdere informatie
Neem contact op met Koppert Biological Systems (tel.
+31 (0) 10 5140444) of een van onze distributeurs. Bezoek
onze website www.koppert.com voor meer informatie en
verkooppunten.

