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Silacon 
Silicium is een bestandsdeel van 
onze bodem, maar is vaak in een 
niet opneembare vorm aanwezig. 
Het bestandsdeel Silicium kan een 
effect hebben op de structuur van 
het gewas, plantfysiologie en kan 
door het versterkend effect een extra 
bescherming bieden schimmels en 
ziekten. 
Niet alleen zorgt Silicium voor een weerstandsverhogend effect, 
maar beperkt in geval van droogte, het waterverlies in uw 
gewassen. 
Silacon is een NPK meststof verrijkt met elementen die bijdragen 
tot een hogere resistentie van de plant. Zo verkleint het effect 
van biotisch en abiotische stress. Het gebruik van Silacon 
verstevigt de buitenste celwanden. Hierdoor ontstaat een 
mechanische barrière tegen schimmels en insecten. 

Silacon is een silicagel (KSiO3) en bevat naast 14,7 Silicium (SiO2) 
ook een NPK verhouding. De aanwezige kalium versterkt het 
effect van de Silicium. Bovendien bevat Silacon hiernaast ook 
organische additieven die de wortelgroei stimuleren. 

PRODUCTKAART

Stikstof 2,3%

Ureumstikstof 2,3%

Fosfaat (P2O5) 3%

Kaliumoxide (K2O) 11%

Silicium Oxide (SiO2) 14,7%

Uiterlijk bruine vloeistof

Oplosbaarheid (20°C) 100%

pH 10% oplossing ±11,6

Dichtheid 1,28

Spuiten 0,5 -1,0 liter p/ha

Aangieten 1,0 liter p/ha

Analyse

Ervaringen

Fysieke eigenschappen

Dosering

• Sla, waar het zorgt voor minder droogrand t.o.v. de controle en beter presteerde dan een vergelijkend object.

• Rozen, waar het de aantasting van meeldauw vermindert en zorgt voor minder vraatschade.

• Tarwe, waar het zorgt voor een hoger hectolitergewicht en duizendzadengewicht en bij minder gebruik van 

fungiciden zorgt voor minder aantasting van het blad door gele roest.

• Peer, waar het aantasting door zwartvruchtrot (Stemphyllium Vesicarium) sterk vermindert, de opname van 

micronutriënten bevordert en zorgt voor een hogere suikerconcentratie in de vruchten..

• Gras, waar een duidelijk verhoogde opname van Silicium en Kalium gecorreleerd is met een betere 

droogteresistentie.

Voer altijd een proefbespuiting voor 
de gewasveiligheid.  
 

Op dit product en beschrijving gelden onze algemene leveringsvoorwaarden. 
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