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CalSiMag
Deze 100% natuurlijke plantspray is samengesteld 
uit de meest pure bronnen Calcium, Magnesium en 
Silicium uit gemicroniseerd algengesteente. Doordat 
de ingrediënten erg fijn van structuur zijn kunnen de 
positief geladen deeltjes snel en gemakkelijk worden 
opgenomen door de negatief geladen bladweefsel 
van de plant. Hierdoor kunnen Calcium en 
Magensium problemen verholpen worden en zorgt 
Silicium voor een versteviging van de celwanden en 
sterkere plant waardoor deze minder vatbaar is voor 
larven, luizen en ander ongedierte. 

Daarnaast bevat dit product Humine en Fulvine dat 
uit Nederlands drinkwater gewonnen is. Humine en 
Fulvine zorgen voor een betere mobilisatie van 
elementen, versterken de plant verdedigings 
mechanismen en zorgen voor een betere pigment 
ontwikkeling. 

Om deze spray makkelijk over het blad te laten 
uitlopen is in dit product Yuccah verwerkt dat de 
oppervlakte spanning van blad en water breekt. 

Gebruiksaanwijzing: 

Zeer goed schudden voor gebruik! 

Advies: 

Cellmax CalSiMag werkt het beste door één maal 
per drie week op de bladeren van boven en van 
onder te bespuiten. Bij ernstige tekorten maximaal 
één maal per 10-15 dagen te doseren. Aanbevolen 
dossering niet overschrijden.

Cellmax CalSiMag is ontwikkeld voor 
bloemen,planten, en vruchtdragende gewassen. 
We adviseren om dit product in elke fase van de 
plant te gebruiken(Groei,Bloei,Vruchtzetting en 
Oogst

Gecontroleerd en toegestaan voor de biologische land- en tuinbouw volgens de Verordeningen (EG) nr. 
889/2008 en (EG) nr. 834/2007. Volgens Control Union inspecties 

Ingrediënten % Oplossing

Calcium oxide(CaO) 0,4%

Magnesium Oxide(MgO) 0,4%

Silicium(Si) 0,4%

Humine & Fulvine <0,5%

Ijzer(Fe) <0,1%

Mangaan(Mn) <0,1%

(Zn) 7,0-7,7%

(Cu) < 0,1%

Yucca Schidigera 0,1%

- Verhoogt Calsium en magnesium waardes in plant 
- Verbeterd weerstand mechanismen van planten 
- Verbeterd de aanmaak van chlorofhyl
- Ondersteund groei
- Verbeterd fotosynthese

Voordelen:

CalSiMag is een natuurlijk product en kan daarom mede door de 
toegevoegde Humine en Fulvine, residue of vlekken achterlaten 
op het blad. Dit is echter niet schadelijk voor de plant. Voor de 
beste opname adviseren we om voornamelijk de onderkant van 
het blad in te spuiten met CalSiMag Spray.




