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PHC natural green

®

Naturlig bladgjødsel
PHC natural green® er et 100 % naturlig produkt som kan brukes til både tradisjonell og
økologisk dyrking.
En unik kollisjonsbehandling i sentrifuge sørger for at kalsiumpartiklene er så komprimerte at de
opptas raskt i planten. Denne behandlingen sørger også for at partiklene har positiv ladning. De
mikroskopiske partiklene (< 4 mikrometer) trenger lett gjennom bladfibrene via bladets
spalteåpninger og vokslag. Partiklene blir oppløst så snart de befinner seg i bladene. Da frigjøres
mineralene og avgis CO2 (se illustrasjon).
Plantens økte vitalitet og motstand sørger for at den kan skånes for kjemiske midler, mens
kvaliteten på avlingen blir betraktelig bedre.
PHC natural green® består av 100 % kalkstein.
Ingredienser: Kalsium og magnesiumkarbonat (83-88 %) og høyt innhold av silisium, jern,
kobber, mangan og sink.

natural green® bladgjødsel gir økt motstand og følgende unike effekter:
•
forbedret fotosyntese og mer aktiv metabolisme
•
øker sukker- og vitamininnhold
•
rask forbedring av bladfarge og vitalitet
•
økt motstand mot sykdommer og klimastress
Forminsking av kalsiumpartikler til ca. 4 mikrometer.

®

Opptak av natural green i bladet.

De mikroskopisk små partiklene i
PHC natural green® opptas lett av
bladet. I bladet oppløses
partiklene, slik at mineralene og
CO2 frigis og veksten fremmes.

SAMMENSETNING
Kalsiumkarbonat (CaCO3)
Magnesiumkarbonat (MgCO3)
Silisium (Si)
Jern: 5400 mg/kg
Kobber: 4 mg/kg

78,94 %
7,15 %
3,8 %

Mangan: 60 mg/kg
Sink: 11 mg/kg

Detaljert informasjon finnes på: www.naturalgreen-gmbh.com

Naturlig
bladgjødsel
Ideell bladgjødsel
for bruk med
andre
Plant Health Cureprodukter.
Øker motstanden
mot sykdommer
og klimastress.
Rask forbedring av
bladfarge og
vitalitet.
Egnet til alle
matvekster,
frukt, busker
og urter.
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GARANTI
Plant Health Cure selger
produktet PHC natural
green® på lisens.

ANBEFALT BRUK
natural green® bladgjødsel brukes til følgende tre faser av veksten:
•
Ved den første lengdeveksten til kimplanter eller nyplantning
•
Under og rett etter blomstring
•
Under vekstperioden og modningen av frukt
natural green® bladgjødsel brukes som regel flere ganger, med et minimalt intervall på 10-15
dager. natural green® bladgjødsel kan brukes med vanlig sprøyteutstyr og kan brukes sammen
med de fleste andre midler. natural green® bladgjødsel må sprøytes med fine dyser. Det beste
tidspunktet er tidlig om morgenen eller om kvelden.
Dosering: 50-300 g/daa i en konsentrasjon på 0,1-0,5 % (se doseringstabell)

DOSERINGSTABELL
Plantesort
Bladgrønnsaker, salat,
spinat, rucola og urter

Dose/tidspunkt
100-200 g/daa

Rotgrønnsaker, reddiker,
gulrøtter, kålrot, løk etc.

Etter såing 100 g/daa

Kålsorter, melon, gresskar
Frukttrær
Sukkerbeter og poteter

50 til 300 g/daa
100-300 g/daa
150-200 g/daa

Korn

150-300 g/daa

Mais

200-300 g/daa

Druer

50-200 g/daa

Prydbusker og potteplanter
Grass

50-300 g/daa (0,3 %
oppløsning)
300-500 g/daa (0,3 %
oppløsning)

Intervall / repetisjon
Fra 4. til 6. blad, 2 til 3 behandlinger.
Deretter hver 3. uke
Hver 2.-3. uke en høyere dosering til
300 g/daa etter hvert som veksten blir
større
Fra planting, deretter hver 14. dag
Fra første blad, og fram til høsting
Fra 4. til 6. blad. Deretter hver 3. uke
1 x før såing og 1 x etter siste
bladvekst
Fra 2. blad. Deretter hver 3. uke
3 behandlinger: fra første skudd, før
og etter blomstring

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

Hver 2.-3. uke
Hver 2.-3. uke under hele
vekstperioden

EMBALLASJE
PHC natural green® leveres i:
 NG Classic: boks på 1 kg
 NG Classic: bøtte med 5 kg
 NG Forte: bøtte med 5 kg (NG Forte er litt grovere, men løser opp raskt i vann)

Plant Health Cure BV
PO Box 103
5060 AC Oisterwijk
Nederland
T: +31 13-7200300

SIKKERHET OG HELSE
®

Risiko for mennesker og dyr: Det er ingen risiko i forbindelse med bruk av PHC natural green for
mennesker, dyr eller grunnvannet. Middelet kan brukes fram til dagen det skal høstes. Ved kontakt, skyll
godt med vann.

OPPBEVARES I LUKKET EMBALLASJE. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR
BARN.
Reg.nr.: 7239

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.

info@phc.eu
www.phc.eu
Forhandler i Norge:
NORGRO AS
PB 4144
2307 Hamar
Telf. 32 22 85 50
norgro@norgro.no
www.norgro.no
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