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SAMENSTELLING

14,4 g/kg
   23,8 g/

7,7 g/kg
   10,8 g/k

11,0 g/kg
  27,5 g/k
10,3 g/kg

   12,4 g/
138 mg/kg

  316 mg/k
500 mg/kg
140 mg/kg

34 mg/kg
280,0 g/kg

   377,0 g/
498,0 g/kg

8,0

Magnesium (Mg) 
(Magnesium (MgO*)
Calcium (Ca) 
(Calcium (CaO*)
Zwavel (S) 
(Zwavel (SO3*)
Kalium (K) 
(Kalium (K2O*)
Fosfor (P) 
(Fosfor (P2O5*)
Stikstof (N) 
IJzer (Fe) 
Borium (B) 
Natrium (Na) 
(Natrium (Na2O*)
Chloride (Cl) 
pH – water 
Uiterlijk 
Oplosbaarheid 

Grove beige zoutkorrels
Vrijwel volledig

* = uitgedrukt in

VERPAKKING
Verkrijgbaar in verpakkingen van 22,7 kg.

PRODUCTCODE
SEA90-ZK, SEA90-58X

DOSERING
Bladtoepassing
Een oplossing van 1 - 2 kg per hectare per keer; 
maximale EC van de spuitvloeistof: 1,5. 
Voeg 1 tot 2 liter per hectare NTS Fast Fulvic aan de 
oplossing toe. 
Elke 2 - 4 weken herhalen.

Bodemtoepassing
20 - 50 kg per hectare, in de herfst of het voorjaar 
toepassen. 

Bodemtoepassing (bv. met druppelleiding)
1 kg per hectare elke 10 - 14 dagen.
Bij gebruik van A- en B-bak in elke bak 0,5 kg/1000 ltr.

Sea-90 is ook verkrijgbaar in vloeibare vorm als:
Liquid Sea-90 

Sea-90 bestaat uit ongera ineerde zeemineralen. Het bevat 
90 verschillende mineralen en spoorelementen. Het is 100% 
natuurlijk en vrijwel geheel wateroplosbaar. Sea-90 is een 
steenzout, verkregen door het natuurlijk indampingsproces 
van puur oceaanwater door de zon. Bij gebruik van de juiste 
doseringen en oplossingsverhouding zal Sea-90 de activiteit 
van het bodemleven vergroten en groei en ontwikkeling aan 
het gewas geven. Sea-90 kan worden gestrooid en in opgeloste 
vorm als bladtoepassing verspoten worden.

VOORDELEN
• Het product is geregistreerd op de Nederlandse

inputlijst voor de biologische landbouw.
• Bevat 90 verschillende (spoor) elementen.
• Verbetert de beworteling en algemene

plantgezondheid.
• Vergroot de activiteit van het bodemleven en

daarmee indirect de bodemstructuur.
• Uitermate geschikt om door te mengen in compost

(Mengsel op Maat / Prescription Blend).
• Kan in opgeloste vorm goed gecombineerd

worden met Fytaforce biostimulant.
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