
Toepassing
Crop Fuel® kan veilig worden toegepast in land- 
en tuinbouw gewassen. Het product is optimaal 
te gebruiken op basis van een blad en/of 
bodemanalyse. 

Preventief
2,5 liter Crop Fuel® per bespuiting per ha. in 
minimaal 150 liter water op het moment dat de plant 
optimale opnamecapaciteit heeft, dus niet in de felle 
zon.  Wanneer er meerdere producten aan de spuit-
oplossing toegevoegd worden is het raadzaam 
om hiervoor 200 liter water te gebruiken. 

Tijdstip van toediening

Aardappelen
2,5 liter/ha wanneer de aardappelplanten ongeveer 
20 cm groot zijn. In totaal Crop Fuel® 7 - 9 keer 
spuiten met een interval van 5 - 7 dagen. 

Granen
2,5 liter/ha vanaf het drieblad-stadium zodra 
voldoende bladbedekking kan worden gerealiseerd. 
Crop Fuel® 3 - 4 keer spuiten met een interval van 
7 - 10 dagen afhankelijk van de gewasontwikkeling. 
De laatste bespuiting in granen uitvoeren vlak voor-
dat de aar uit de plant komt.

Overige gewassen
Uien, bloembollen, koolzaad, maïs en overige 
gewassen bespuiten met 2,5 liter/ha vanaf het 
moment dat een goede bladbedekking mogelijk is. 
Voor vragen raadpleeg uw leverancier.  

INHOUD: 20 LITER      Made in Canada

GOEDSCHUDDEN VOOR GEBRUIK!

Mengbaarheid
Crop Fuel® is mengbaar met de meeste gewas-
beschermingsproducten. Crop Fuel® niet 
toepassen in combinatie met calcium bevattende 
middelen. Crop Fuel® pas aan de spuitoplossing 
toevoegen wanneer de tank voor 75% gevuld is met 
water. Bij twijfel over mengbaarheid en mengvolgorde 
is het raadzaam om uw leverancier te raadplegen voor actuele 
informatie.

Bewaring
Het is aan te raden om Crop Fuel® in een afgesloten ruimte op te slaan. 
Crop Fuel® niet in de felle zon bewaren. Crop Fuel® vorstvrij bewaren.  

Veiligheidsaanbevelingen
Crop Fuel® kan oog en huid irritatie veroorzaken. Gebruik altijd persoon-
lijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en veiligheidsbril. Buiten 
bereik van kinderen houden. Deze verpakking kan na grondige reiniging als 
bedrijfsafval beschouwd worden. Voorkom contact met het oppervlakte- 
water.

Verantwoordelijkheid
Factoren als opslag, vervoer, wijze van toepassing, teeltwijze en 
dosering van het product kunnen de werking van dit product en de even-
tuele gewasreactie door het product beïnvloeden, zodat SC&W Solutions 
Ltd. in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. 

Producent     Importeur
SC&W Solutions Ltd.     Johan Schuitema bv 
80 Hilltop Crescent, Greenfield,   Zandtangerweg 46, 9584 AL Mussel
E7L 3K3 New Brunswick, Canada    Tel: 0599 - 45 42 14
www.cropfuel.eu    www.cropfuel.nl

Formulering:
Crop Fuel® is een volledig in water oplosbare bladmeststof die 
de planten van macro- en micro elementen voorziet en de 
ontwikkeling en uitbouw van het wortelstelsel stimuleert. 
Crop Fuel® kan ook als bodembemesting in de zaai- en  
pootvoor toegepast worden. 

Samenstelling:
Stikstof   2.5% als N  Magnesium  250 ppm als Mg
Fosfaat 13.5% als P2O5 Mangaan 1400 ppm als Mn
Kalium 13.5% als K2O Koper     50 ppm als Cu
Borium 1200 ppm als B Zwavel 1500 ppm als S
Zink   450 ppm als Zn

®


