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ACS-Zwavel 800 
Vloeibare elementair zwavel, o.a. belangrijk voor aanmaak proteïnen

Voordelen

Productsoort
Type aanduiding
Fysische toestand
Samenstelling
Soortelijk gewicht
Kleur
pH
UN nummer
Transportgevarenklasse(n)
Opslag
Verpakking

	 Toepasbaar in de biologische teelt
	 Mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen
	 Zeer hoge gewasveiligheid
	 Geformuleerd voor maximale opname en werking
	 Snel opneembaar én lange werkingsduur

ACS-Zwavel 800 mag in Nederland en België worden gebruikt in de biologische landbouw -controle Skal input-
lijst en TÜV NORD INTEGRA, overeenkomstig EG-verordeningen 834/2007 en 889/2008.
ACS-Zwavel 800 (van Lebosol) is een van de best geformuleerde zwavelproducten. Maar voor alle zwavel-
producten geldt dat ze makkelijk uitzakken.  Dus goed schudden voor gebruik. Product liefst binnen het jaar 
opmaken.

Zie tabel op volgende pagina

Meststof
Elementair zwavel voor bladmeststof
Vloeistof
56% zwavel, 800 g/l S 
1,43 kg/l 
Geel  
6,0 - 8,0
Geen
Geen
Vorstvrij
10 liter  

Advies
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Advies

Algemene 
dosering

Aardappelen

Druiven

Granen

Grasland

Maïs

Suikerbieten

Vollegronds-
groenten

Pitfruit

zwavelbemesting, fotosynthese, 
efficiënte N verwerking

opbrengst, N efficiëntie, vitaliteit

blad- en fruitkwaliteit, vitaliteit

opbrengst, vitaliteit, N efficiëntie, eiwit en 
korrelkwaliteit

vitaliteit

N efficiëntie, vitaliteit

bladkwaliteit, N efficiëntie, vitaliteit

opbrengst, kwaliteit, vitaliteit

blad- en fruitkwaliteit, vitaliteit 

3 - 10 l/ha, indien nodig herhalen

1 – 3 keer 3 – 5 l/ha, bij sluiten rijen

3 – 6 keer 3 - 5 l/ha, vanaf 3- bladstadium, 
totdat meeste druiven  elkaar raken 

1 – 2 keer 3 - 5 l/ha, vanaf uitlopen
1 – 2 keer 3 l/ha, vanaf korrelvulling

3 – 5 l/ha, tijdens vegetatieve groei

1 – 2 keer 3 - 5 l/ha, vanaf 4- bladstadium

1 – 2 keer 3 - 5 l/ha, vanaf 6-bladstadium

1 – 4 keer 3 - 6 l/ha

1 – 3 keer 2 – 4 l/ha, vanaf bloei tot   
junirui; bij rassen die gevoelig zijn   
voor verruwing, vanaf walnootstadium


