
Product Informatie
H2Gro is een unieke vochtregulator ontwikkeld door ICL Specialty Fertilizers 
voor gebruik bij sierteeltgewassen in pot. H2Gro verbetert de wateropname 
en herverdeling in de potgrond.

H2Gro verbetert de verdeling van water (en voeding) in de pot en draagt bij aan een 
betere gewaskwaliteit.
Meng H2Gro bij voorkeur door de potgrond. Het product kan ook worden toege-
past tijdens de teelt.
H2Gro werkt, afhankelijk van de dosering, tot 12 maanden. Zelfs na meerdere 
‘droog-nat-cycli’ is het nog zeer effectief.

Product voordelen
•	 Verhoogt	de	efficiëntie	van	de	watergift

•	 	Verbetert	langdurig	de	verdeling	van	water	(en	voeding)	in	de	pot	en	
draagt	bij	aan	een	betere	gewaskwaliteit.

•	 Minder	droge	plekken	door	een	optimale	waterverdeling;

•	 Verbetert	de	ontwatering	om	natte	plekken	te	voorkomen;

•	 	Vermindert	gewas	stress	door	een	goede	waterverdeling	en	voedings	
opname

www.icl-sf.nl

Productgegevens 

Formulering:
vloeistof

Verpakkingsgrootte:
- doos met 2x 10 liter cans
- 200 liter  vaten
- 1000 liter multibox

Productcode:
0301

Gebruiksaanwijzingen en doseringen

TEELTSYSTEEM
DOORGEMENGD IN DE POTGROND

OPMERKING
DOSERING / M3

Teeltduur	tot	12	maanden (boomkwekerij) 150 ml Werkingsperiode 6 – 12 maanden en/of  
sterk waterafstotend substraat

Teeltduur tot 6 maanden (potplanten) 100 - 125 ml Werkingsperiode 2 - 6 maanden en/of 
matig waterafstotend substraat

Teeltduur tot 6 weken (perkgoed) 50 - 75 ml Werkingsperiode tot 6 weken en/of 
matig waterafstotend substraat

Gebruik tijdens de teelt

TOEDIENING DOSERING AANWIJZING VOOR GEBRUIK

Via de watergift
5 ml/1000L gietwater

(5 ppm)

Elke watergift via de mestbak. Voeg toe aan beide bakken.
Voeg 0,5 L H2Gro toe per 1000L-mestbak met 100 kg meststof (100x conc.)  

en een mestgift van 1 gram/L water (verdunning 1:100)

Aangieten na oppotten 20 L/ha Giet met de eerste watergift(en) op het veld met totaal 20L H2Gro/ha.  
Geef daarna nog kort water.

Droge plekken / randen 150 ml/100L water Giet droge plekken aan met genoemde oplossing en geef daarna water

Opmerking:
Meng H2GRO met water voor toediening. Verhoog bij droge omstandigheden de hoeveelheid water om het substraat nat te maken. Neem contact op met uw 
ICL Specialty Fertilizers adviseur voor een situatiespecifiek advies.

Attentie
Omdat	omstandigheden	kunnen	verschillen	en	toepassing	van	ons	product	buiten	onze	controle	plaatsvindt,	kan	ICL	Specialty	Fertilizers	niet	
verantwoordelijk	worden	gesteld	voor	negatieve	resultaten.	Met	deze	publicatie	vervallen	eerder	gegeven	adviezen	over	dit	product.	Voordat	
u	een	nieuwe	dosering	of	toepassingsmethode	doorvoert,	probeer	eerst	een	proef	op	kleine	schaal.	Bij	de	gegeven	aanbevelingen	is	geen	
rekening	gehouden	met	lokale	wet-	en	regelgeving.	Vraag	uw	lokale	ICL	Specialty	Fertilizers	dealer	of	uw	ICL	SF	adviseur	naar	meer	informatie	
of	specifieke	adviezen.	Kijk	op	www.icl-sf.nl	voor	uw	contactpersoon	in	de	regio.	
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