innovatie voor duurzaam groen

servaplant®

FLAVONA

FLAVONA is en hoogwaardige vloeibare meststof op basis van zeer fijn verwerkte citruspulp en
kaliumnitraat. Het bevat een hoog gehalte aan vitaminen, fenolzuren en meer dan 60 verschillende
flavonoïden. Deze flavonoïden worden van de citrusvruchten aangemaakt als bescherming tegen vrije
radicalen en UV licht, als antioxidant en voor de kleur. Daarnaast bevat Flavona ook een hoog gehalte
aan organische stof waarmee nitraat en kalium beter worden vastgehouden, wat met name voor lichte
grond een voordeel is. Flavonoïden kunnen ook de beschikbaarheid van sporenelementen verhogen
met name in grond met een hogere pH. Het rijke microleven in FLAVONA werkt belevend op bodem en
plantenwortels. Ook het volggewas kan hiervan nog profiteren.
Toepassing en dosering

Gezondheid en veiligheid

Bodemapplicatie: 2-4 m3 per hectare verdund
met water. Per m3 Flavona tenminste 5 m3 water
toevoegen voor toepassing op de kale grond en
ca.15 cm inwerken voor het planten of zaaien.
Als er al gewas staat dan tenminste 1 op 10, bij
gevoelig gewas 1 op 20 met water verdunnen en
toepassen. Niet in de volle zon toepassen.

Niet inslikken. In het geval van inslikken,
misselijkheid of allergische reacties, arts
raadplegen. Bij het inwinnen van medisch
advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. Buiten het bereik van
kinderen houden. Contact met de ogen, de huid
of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of
roken tijdens het gebruik van dit product.
Voorkom lozing in het milieu.

Verenigbaarheid
Dit product kan gemengd worden met veel
gangbare middelen. Vraag voor het mengen
advies bij onze technische medewerker.

Verpakking: IBC 1000L (± 950 kg), volle vracht
(22 -25 ton)

Kwaliteit en garantie

Opslag: donker, binnen 2 jaar gebruiken

Deze gehaltes kunnen per batch iets
schommelen.
Stikstof (N) …………………… 1,8 %
Nitraat-stikstof (NO3) ……. 1,5 %
Kalium (K2O) ………………… 3 %
pH ……………………………. 4,8
Organische stof …………….. 20 %

De producent beperkt zijn verantwoordelijkheid op de
samenstelling, formulering en inhoud van het product. Volg
bij gebruik de gegeven instructies. Wij adviseren naar
beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik,
echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen,
omdat opslag, toepassing en gebruiksomstandigheden zich
aan onze controle onttrekken.
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