Vlamings organische meststoffen

SIFORGA

De 100% organische NPK-meststof

Siforga is een 100% organische NPK-meststof voor de optimale verzorging
met nutriënten en organische stof. Siforga is bijzonder geschikt voor
gewassen met een grote behoefte aan stikstof en/of kalium.
Goed voor het bodemleven
Siforga heeft een hoog gehalte aan organische stof en is onmisbaar voor het onderhoud van de
bodemvruchtbaarheid. De organische stof vergroot het watervasthoudend vermogen van de
bodem, het stimuleert het microbiële leven en verbetert de bodemstructuur. Siforga geeft de
nutriënten geleidelijk vrij tijdens het groeiseizoen van de plant. Dit voorkomt uitspoeling van met
name stikstof. In veldproeven in Nederland en andere landen is de werking van organische
meststoffen onderzocht. Een opbrengstverhogend effect is hierbij aangetoond.

Eigenschappen:
Siforga is zeer geschikt vanwege de volgende
eigenschappen:

- Rijk aan sporenelementen zoals mangaan,
ijzer, borium, molybdeen en zink.

- Bevat géén chemische toevoegingen.
- Chloorarm.

- Vrij van onkruidzaden en pathogenen.
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Pellets
Siforga wordt geleverd als een uniform pellet-product in diverse afmetingen
en met een aangename geur. Deze pellet-formulering is gemakkelijk met de
kunstmeststrooier, met de hand en met een rijenstrooier te verspreiden.
Siforga lost goed op bij contact met de bodem en vocht. Door de constante
kwaliteit en het hoge drogestofgehalte is het product lang houdbaar. De
moderne productietechnieken van Siforga garanderen een optimale en
constante kwaliteit.

Samenstellingen:
NPK 5 – 3 – 8

(1-2 mm of 3-5 mm)

NPK 11 – 0 – 3 (4-5 mm korrel)

Advies:

Afhankelijk van de bemestingstoestand van de grond:
4 - 5 mm pellets

Siforga 5-3-8: 1000-2000 kg/ha
Siforga 11-0-3: 500-1500 kg/ha

Strooien voor het planten.
Tussen de rijen voor bijbemesting.

Verpakkingen:
Siforga wordt geleverd in zakken van 25 kilo of in bigbags van 500 of 1000 kilo.
Teelten:

Siforga is met name geschikt voor de volgende teelten:
- Aardbeienteelt (vollegrond)
- Preiteelt

- Boomkwekerij
- Sierteelt
- Tuinen

- Gazons
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