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100% biologisk
jordforbedrings-

Vannløselig jordforbedringsmiddel med nyttige jordbakterier
PHC BioPak er et unikt tørt, fullstendig vannoppløselig, jordforbedringsmiddel med nyttige jordbakterier.
PHC BioPak inneholder gunstige jordbakterier som forbedrer næringsopptaket i røttene og
forhindrer/minsker nitrat utvasking.
Når mikrobene er på plass i rotsonen, vil de løse opp fosfor, og omdanne nitrogen fra atmosfæren til
ammonium og nitrat som plantene kan ta opp (nitrogenfixering). På den måten forbedres jordstrukturen, som
igjen fremmer en god rotvekst. Mikrobene vil reprodusere seg i rotsonen, og opprettholde biologisk aktivitet
over lengre tid.
Ved å tilføre PHC BioPak til utarmet jord, vil en oppnå store fordeler i forhold til kun bruk av vanlige N-PK gjødsel.

DOSERING GRASS OG KULTURLANDSKAP
pH 6,5
Bland PHC BioPak® med ønsket mengde vann.
Rør godt til alt er oppløst. Konstant omrøring er nødvendig for å unngå bunnfall.

Jordforbedring og bedre rotvekst
Bruk
Vedlikehold
Økt rotvekst
Nyplanting
Blomster
Planteskoler

BioPak
i gram
250
500
100
100
1000 (1 kg).

Dekning
i m²
250
250
Etter planting
500
10 daa

Vann i
liter
200/400
200/400
50/100
50/100
300-1000

Metode/intervall
Sprøyting og vanning
Sprøyting og vanning
Vanning
Etter planting
Hver 3-6 uke gjennom
vekstsesongen

DOSERING FOR PLANTESKOLER OG VEKSTHUS
Nyplanting
Etter 7 – 14 dager
Månedlig
Før knoppdanning og fruktdanning

200 gram per 1.000 m2
100 gram per 1.000 m2
100 gram per 1.000 m2
200 gram per 1.000 m2

ANNET BRUK
Bland PHC BioPak® med vann til 1% (1:100) løsning for følgende:
 Gjenopprett dårlig rotede planter
 planting av barrotplanter: dypp røttene i løsningen i 2 minutter rett før planting.
 Pluggplanter: dypp pluggplantene 1 dag før planting
Egnet for bruk etter desinfisering av veksthus. Den høye konsentrasjonen av nyttige bakterier, vil oppformere
seg raskt, og vil fysisk ta opp plassen som normalt vil være tatt av patogener og nematoder. Bruk 0,2 kg/daa.
Sprøytes ut med rikelig med vann.
PHC BioPak® er et 100% biologisk produkt.

N.B. Med en gjennomsnittlig pH på 6,5, kan PHC BioPak tankblandes med de fleste pesticid og NPK gjødsel. Tilfør PHC
BioPak sist, etter at andre produkter har blitt løst opp.

middel
BioPak® er et tørt,
vannoppløselig
jordforbedringsmiddel med
rotvekstfremmende
jordbakterier
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GARANTI

GARANTERT ANALYSE
Mikrober (jordbakterier)
Bacillus licheniformis
Bacillus megaterium
Bacillus polymyxa
Bacillus pumilus
Bacillus subtilis
Paenibacillus azotofixans
Huminsyre (fra Leonardite)
Mikrobenæring
Tangekstrakt ( fra Ascophyllum nodosum)
Maltodextrin
Gjærekstrakt
Fyllstoffer
Leonardite ekstrakter (andre enn huminsyre)
Utfelt silika
Polyethylene glycol
kde/g = kolonidannede enheter per gram

% av vekt t
76
76
17
76
76
17

million kde/g
million kde/g
million kde/g
million kde/g
million kde/g
million kde/g
31%
53%

Forslag om bruk og
informasjon om resultater ved
bruk av produktet, anses av
produsenten som pålitelige.

16%

Fordi Plant Health Cure ikke
kan kontrollere
bruksforholdene, er
kjøperen/brukeren ansvarlig
for alle resultater, samt for
legemsskade eller annen skade
som oppstår ved bruk av dette
produktet alene eller i
kombinasjon med andre stoffer.

33%
14,5%
5.5%
14%
1%
1%

FORPAKNING



Plant Health Cure produserer
produktet PHC BioPak. Følg
instruksjonen på emballasjen
nøye.
Vi garanterer ikke produktets
egnethet ved bruk utenfor dets
opprinnelige
anvendelsesområde. Plant
Health Cure er kun forpliktet til
å bytte ut produkter som ikke
oppfyller spesifikasjonene.

Boks med 10 x100 gram (1kilo)
Poser med 500 gram

LAGRING
Kan lagres i to år i lukket emballasje i romtemperatur. Unngå direkte sollys. Unngå temperaturer over 40°C
eller under 0°C. Ferdig utblandet produkt må brukes innen 12 timer.

OPPBEVARES
UTILGJENGELIG
FOR BARN

SIKKERHET
PHC BioPak kan være støvete.. Unngå innånding av støv eller sprøytevæske. Bruk vernemaske. Vask hender
etter bruk. Bruk hansker. Unngå kontakt med øynene eller åpne sår. Ved kontakt, vask grundig med vann.
Oppsøk lege ved infeksjon. Må ikke svelges. Ved svelging, fremkall brekning og kontakt lege. Dette
produktet inneholder vanlige jordmikrober som vanligvis er helt ufarlige. Personer med nedsatt immunforsvar
bør snakke med sin lege før bruk av mikrobiologiske produkter.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Plant Health Cure BV
Postbox 103
5060 AC Oisterwijk
Nederland
T: +31 (0)13-7200300
info@phc.eu
www.phc.eu

Forhandler i Norge:
NORGRO AS
PB 4144
2307 Hamar
Tlf.: 32 22 85 50
norgro@norgro.no
www.norgro.no
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