
Inh. 10L (12,5 kg) Batchno.

Organische biostimulant op basis van Ascophylum 
nodosum en voedingselementen. Versterkt de plantafweer 
tegen abiotische stress in de periode rondom bloei.
Toepasbaar als bladbespuiting.

Bevat:
15,0% Zeewierextract  (25,0 gram Ascophyllum nodosum per liter) 
  3,6% N-ureum  (45,0 gram Ureumstikstof per liter)
  5,0% MgO  (62,5 gram Magnesium per liter)
  0,9% B  (11,3 gram Borium per liter)
  0,2% Mo  (2,5 gram Molybdeen per liter)

Soortelijk gewicht: 1,25 kg/l
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CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plant-
aardige sector waarbij deelnemende toeleveranciers 
kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren.
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Omstandigheden:
CropActiv producten moeten vorstvrij worden bewaard bij een optimale 
temperatuur tussen 10-25˚C. De omstandigheden tijdens het spuiten zijn 
van invloed op de werking en veiligheid van de toepassing. Spuit niet onder 
extreme weersomstandigheden boven 25˚C. Bij twijfel over mengbaarheid
eerst een mengproef uitvoeren. Schudden voor gebruik. Uitsluitend in de 
oorspronkelijke verpakking bewaren.

Gevarenaanduidingen:
CropActiv Algaforce is vrij van gevaaraanduidingen 

Veiligheidsvoorschriften:
 In gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen bewaren

op een veilige plaats, beschermen tegen direct zonlicht.
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een 

beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht.
 Bij inslikken het braken niet opwekken, spoel de mond met water.
 Na aanraking van de huid onmiddellijk wassen met water.
 Irriterend voor de ogen, bij aanraking met de ogen onmiddellijk 

met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen.
 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Werking:
CropActiv Algaforce een vloeibare biostimulant en bevat 15% Zeewierextract
en de elementen Stikstof, Magnesium, Borium en Molybdeen. CropActiv 
Algaforce bevat hoge gehaltes aan plantaardige eiwitten, peptiden, amino-
zuren, polyfenolen en polysachariden, afkomstig uit het zeewier Ascophylum
nodosum. CropActiv Algaforce wordt preventief geadviseerd voorafgaand 
aan en direct na de bloeiperiode. De elementen magnesium, borium en 
molybdeen versterken samen met het zeewier de plant in deze natuurlijke 
periode van stress. Gevolg is een optimale bloei, een betere vruchtzetting 
en wordt groeiremming in deze periode voorkomen. Dit komt de zaad- 
of vruchtopbrengst en -kwaliteit ten goede. Vaak zijn 1 à 2 bespuitingen 
voldoende, in fruitteelt zijn er goede ervaringen met 3 keer.

Gebruik:
Spuit CropActiv Algaforce op droog blad voorafgaand aan de bloei. In 
sommige gewassen of omstandigheden is een tweede bespuiting na de bloei
wenselijk. Toepassing kan met de meeste spuitdoppen worden gespoten.  
Regenvast na 4 uur. Mengbaar met de meeste GBM middelen. 
Voeg Algaforce als laatste toe aan de tankmix. In geval van twijfel uw 
adviseur raadplegen.

Gewas Tijdstip van toediening Dosering Opmerkingen

Appel en peer bloemknoppen zichtbaar, 
vlak voor bloei en begin vruchtzetting 2,0 liter per ha 3 bespuitingen

Steenvruchten, zachtfruit bloemknoppen zichtbaar, 
vlak voor bloei en begin vruchtzetting 1,5 liter per ha 3 bespuitingen

Aardbei Voor de eerste bloei 2 liter per ha 2 bespuitingen

Granen, peulvruchten en 
overige gewassen Voor bloei 3 liter per ha Eénmalig

Voor bloei en na bloei 2 x 1,5 liter per ha Gesplitste toepassing

Advies:


