Meerzwavel zoÍgt
vooÍ weerbare Elsanta
Er zijn steeds meer positieve ervaringen met het verhogen

van zwavel in de voedingsgift, met name om de meeldauwgevoeligheid van een gewas te verlagen. Hand in hand daarmee
kan de nitraathoeveelheid naar beneden, en vermindert de
afhan kelijkheid van zwavelverdampers.

Zwavel in andere
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NovaCropControl presenteerde het zwavelonderzoek op de afgelopen Aardbeidemodag in september in Heeswijk-Dinther. Een aantal telers
stuurt al actief op een grotere hoeveelheid zwavel in de voedingsoplossing.
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Zwavelverdampers en biologie
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