PLANT HEALTH CURE BV
# 58

PRODUKTDATABLAD

PHC MiniPlugg
Mykorrhizadannede soppsporer til pluggplanter
PHC MiniPlugg er en konsentrert, tørr miks av soppsporer for etablering av mykorrhiza på røtter til planter
som dyrkes i små pluggbrett, som trær, prydbusker, blomster, frukt og grønnsaker. Mykorrhiza danner
symbiose mellom sopp og planterøtter, hvor soppen virker som en forlengelse av plantenes røtter.
Planter med mykorrhiza har bedre overlevelsesevne og vekst, og absorberer mer næring og vann fra jorda
enn planter som lever uten mykorrhiza.
PHC MiniPlugg inneholder sporer av VAM (vesicular-arbuscular mycorrhiza) sopper som er svært
kompatible med et stort antall mykorrhizadannende planter. Konsentrasjonen av soppsporer er høy (635.000
per kg) for å sikre god inokulering av små potter og plugger.
Fordeler med mykorrhiza
Planter som vokser i inaktive eller desinfiserte dyrkningsmedier, mangler ofte de nyttige mykorrhiza
soppene, som er viktig for naturlig og sunn vekst. Ved å tilføre dyrkningsmediet disse nyttige soppene
tidlig, vil plantene få store fordeler i forhold til planter uten. Mykorrhiza er svært vanlig i naturen, men er
nesten helt fraværende i kunstige dyrkingssystemer. Blomster, grønnsaker (utenom brassica),
planteskoleplanter som blir oppformert som pluggplanter oppnår store fordeler ved tilførsel av disse
nyttesoppene.
FORDELER
• Forbedret opptak av vann
• Forbedret opptak av mineraler
• Økt overlevelse ved omplanting
• Økt vekst
• Økt overlevelse av planter som er vanskelige å oppformere

GARANTERT ANALYSE
Aktiv ingredienser
Spores av mykorrhizadannede
sopper
Øvrige ingredienser
Vermikulite
Greensand
Leire
Talkum
Mineral olje

minimum 635.000 sporer per kilo:
317.000 sporer/kg Entrophospora columbiana
317.000 sporer/kg Glomus intraradices
58%
20%
15%
5%
2%

BRUK
PHC MiniPlugg blandes inn i dyrkingsmediet. Bruk 1 kg/m3 (eller 25 sporer per plugg). På tomater og
paprika, bruk 2 kg/m3 (eller 70 sporer per pluggplante). Unngå høy dose med gjødsel, spesielt fosfor kan
hindre etablering av mykorrhiza. PHC MiniPlugg kan brukes alene, eller som en start i et mer omfattende
program som innebærer bruk av mikrobiologiske produkter som PHC BioPak® og Compete® Plus.

PHC MiniPlugg er
ett sopp inokulent
for pluggplanter i
små potter

Plant Health Cure;
“forward in time for
sustainable crops”
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PHC MiniPlugg
Etter såing eller roting av stiklinger, er det viktig å holde en god jordbiologi i pluggene. Tilsett PHC
Flytende organisk gjødsel regelmessig (hver 2-3 uke). Plantene vil bli sunne og mer resistente mot
sykdommer.

KALKULATOR
PHC har utviklet en kalkulator for riktig dosering av MiniPlugg. Spør etter den hos din forhandler eller
PHC.
Kostnaden per plante vil utjevne seg ved mindre avlingstap og redusert pesticidbruk..

GJØDSLING
Unngå høye doser med NPK gjødsel. Spesielt fosfat. Høye doser med fosfat vil hindre mykorrhiza i å
etablere seg. Det kan hende at plantene får redusert vekst helt i starten. Dette er fordi de bruker mer energi
på å danne sunne røtter. Dette vil ikke ha noen effekt på videre utvikling av planten.

PLANTEVERNMIDLER
Plantevernmidler er utviklet for å drepe visse organismer. De har ingen beskyttende effekt på plantene.
Herbicider og fungicider har alltid en skadelig effekt på livet i jorda. De fleste fungicider har en
"akseptabel" effekt på mykorrhiza. Men noen fungicider, spesielt systemiske, kan ha en skadelig effekt på
mykorrhiza. Det er derfor ikke anbefalt å tilføre jorda fungicider de to første ukene etter inokulering.
Bladsprøyting av ikke-systemiske fungicider forårsaker ingen problemer.

LAGRING

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

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

PHC MiniPlugg er garantert å holde seg stabil i 24 måneder ved temperatur på 20ºC. Må ikke fryse eller
utsettes for temperaturer over 35 ºC over lengre tid. Må ikke utsettes for direkte sollys. Utblandet i
pottejord, kan oppbevares i 5 måneder ved temperatur under 20ºC.

HELSE OG SIKKERHET
Vask hender etter bruk. Unngå innånding av støv. Må ikke svelges. Ved allergisk reaksjon, behandle
symptomer, og kontakt lege.
Oppbevares utilgjengelig for barn
Reg.nr.: 7246
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