PLANT HEALTH CURE BV PPRODUKTDATABLAD #

140

OPF - Z

Flytende organisk
bladgjødsel

Flytende organisk bladgjødsel
OPF–Z er ett konsentrert bladgjødselprodukt. Den består av store mengder ulike mikronæringsstoffer og
sporelementer som er viktig for optimal fotosyntese i alle planter. I tillegg vil OPF-Z gjøre plantene sterkere
og mer motstandsdyktige mot sykdommer. Lavt saltinnhold gjør at det er liten fare for sviing.
OPF-Z brukes som bladgjødsel, i kombinasjon med Natural Green og/eller PHC PreTect. OPF-Z inneholder
ingen animalske produkter.
PRODUKT FORDELER

Økt reistens mot sykdomer

Forbedrer livet i jorda

Økonomisk i bruk

Egnet for trær, blomster, grøntanlegg, frukt og grønnsaker

INGREDIENSER
OPF-Z består av homogeniserte bestanddeler kontrollert av Soil Association. Dette inkluderer soyaekstrakt,
kali vinasse, råfosfat og melasse. I tillegg inneholder OPF-Z sølvmolekyler.

KOMPLETT ANALYSE

Element
Nitrogen (N)(total)*
Fosfor (P)
Kalium (K) og Silisium (SiOH4)**
Bor (B)
Kalsium (Ca)
Kobber (Cu)
Jern(Fe)
Magnesium (Mg)
Mangan (Mn)
Sink (Zn)
Natrium (Na)
Svovel (S)
Sølv
Tørrstoff (av total vekt)
Aminosyrer (av total vekt)
pH

49,3 g/l
18,2 g/l
19,3 g/l
4,2 mg/l
234 mg/l
1,2 mg/l
72 mg/l
510 mg/l
9 mg/l
7,2 mg/l
10 g/l
0,2 g/l
0,2 g/l
294 g/l
8,4 %
5.3

*Omtrent 25% av totalt Nitrogen i OPF-Z er ammonium.
**Silisium er et svært viktig mineral som har egenskapene til kalium, og forekommer naturlig i alle jordtyper.
Røtter kan bare ta opp silisium i oksidert form. OPF inneholder SiOH4. Denne formen kan tas opp direkte av
planterøttene, og bidrar til plantens styrke og motstand.

BRUK
Omtrent 25% av total mengde nitrogen i OPF-Z er ammonium, noe som gjør at OPF-Z egner seg svært godt
som bladgjødsel. Brukes etter at de første ordentlige bladene har kommet frem. Gjenta behandlingen opptil 35 ganger. Hele planten skal bli våt. Se tabell nedenfor for dosering.
Bland 5 liter OPF-Z med 500 liter vann, dette er nok til 10 daa med bladgjødsling. Om det er nødvendig med
mer vann per dekar, øk med 0,1 liter OPF-Z for hver 10 liter med vann.
50 l/daa: 0,5 liter OPF-Z
60 l/daa: 0,6 liter OPF-Z
70 l/daa: 0,7 liter OPF-Z
Minimum løsning 1:100
Rist eller rør godt før bruk.

80 l/daa: 0,8 liter OPF-Z
90 l/daa: 0,9 liter OPF-Z
100 l/daa: 1 liter OPF-Z

Brukes i
kombinasjon med
andre PHC
produkter, ideell for
å øke naturlig
resistens

PLANT HEALTH CURE BV

PRODUKTDATABLAD # 140
GARANTI

OPF - Z
Flytende organisk bladgjødsel
EMBALLASJE
OPF-Z leveres i kanner på 5 liter.
Tetthet: 1 liter = ± 1.18 kg
LAGRING
Lagres i lukket emballasje. Unngå direkte sollys. Store og plutselige temperaturendringer kan føre til utfelling
av krystaller. Uåpnede kanner kan lagres i minst 18 måneder. Ristes eller røres godt før bruk.
Rengjort emballasje kan leveres som vanlig industriavfall.
HELSE OG SIKKERHET
Bruk hansker og vernebriller.
Innånding:
ingen fare ved innånding
Hudkontakt:
vask huden med såpe og vann. Kontakt lege ved hudirritasjoner.
Kontakt med øynene:
skyll øynene med store mengder lunket vann. Oppsøk lege ved allergiske
reaksjoner
Svelging:
skyll munnen med mye vann. Drikk mye vann. Ved svelging av store mengder,
fremkall brekninger og oppsøk lege.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Plant Health Cure selger
produktet OPF - Z. 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.
Forslag til bruk av og
informasjon om resultater ved
bruk av produktet, som gis av
produsenten, kan anses som
pålitelige.
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.

OPPBEVARES
UTILGJENGELIG
FOR BARN
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