
BRUK I KOMBINASJON MED ANDRE (PHC) PRODUKTER 

Compete Plus kan brukes sammen med alle PHC sine gjødselprodukter, mykorrhizaprodukter og forsvarsstyrkende 
produkter.  Sambruk av Fulvic 25 og Yucca vil styrke effekten til Compete Plus.    

Emballasje, transport og lagring
Compete Plus leveres i poser på 2 kg. Produktet tiltrekker seg fuktighet og må derfor lagres på et tørt og frostfritt 
sted, utenfor direkte sollys. Vått produkt kan tette maskiner. Som med alle produkter med organisk opphav kan ana-
lysen variere med så mye som 15%.

Helse- og sikkerhetsinformasjon
Ikke til konsum. Vask hendene etter håndtering av produktet. Bruk verneutstyr og åndedrettsvern (inkludert et P3 
støvfilter) ved lasting/bruk av dette produktet. Bruk rent maskineri og unngå tåkelegging ved påføring. I tilfelle uly-
kke, eller dersom du føler deg uvel, oppsøk legehjelp. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Produktlisenser
Compete Plus er en organisk biostimulant som er godkjent for bruk i økologisk produksjon i samsvar med 
EU-forordning 834/2007 og NOP. 
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Det mikrobielle grunnlaget til Compete Plus består av essensielle bakterier og sopp som bidrar til 
en sunn planteutvikling. Bakteriene effektiviserer bruk av mineraler i jorda. Spesielle bakteriestam-
mer velges ut for sine chelaterende egenskaper, evnen til å øke i biomasse og evnen til å bryte ned 
organisk materiale. Andre stammer er valgt for sin evne til å bedre plantens toleranse mot abiotisk 
stress. Toleranse kan økes ved hjelp av organiske syrer, fiksering av nitrogen fra atmosfæren og ved 
å bufre vann.

Trichoderma i Compete Plus er spesielt selektert for sin evne til å forbedre planteveksten og for å 
øke tørrstoffinnholdet i planta. Tricoderma vil også ha positiv innvirkning på plantas klorofyllinnhold. 
Bakterie- og soppstammer får hjelp av fulvinelement og organiske katalysatorer for å sikre rask ko-
lonisering og vekst i rotsonen.

Biostimulant for 
rotsonen

PRODUKTETS FORDELER

• Forbedret rotsone
• Chelaterende effekt på sporeelement 
• Effektiv bruk av mineraler
• Nedbrytning av organisk materiale 

 

 

• Økt toleranse mot abiotisk stress
• Mer klimastabile avlinger
• Øker naturlig nitrogenfiksering
• Oppløses lett i vann
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Garanti 
Plant Health Cure selger produktet Compete Plus. Følg instruksjonene på emballasjen nøye. Vi garanterer ikke produktets egnethet til andre applikasjoner
enn det som opprinnelig var ment. Plant Health Cure er bare forpliktet til å erstatte produkter som ikke oppfyller spesifikasjonene. Forslag til bruk og informasjon om resultater 
av produktets bruk oppnådd av produsenten kan betraktes som pålitelig.
Siden Plant Health Cure ikke kan kontrollere betingelsene for produktets bruk, er kjøperen / brukeren ansvarlig for alle resultater, inkludert eventuelle skader eller skader 
som følge av bruken av dette produktet alene eller i kombinasjon med andre produkter. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Den nyeste versjonen av databladet finner du alltid på www.phc.eu.
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INGREDIENSER

Rotsonebakterier og sopp 5%
Tangekstrakt 15%
Fulvinelement pulver 14.75%
Kalsium pulver 14.75%
Passive ingredienser 50.50%

ANBEFALTE DOSER

Drivhuskultur i jord 200 gr/daa

Drivhuskulturer i andre dyrki. 200 gr/daa

Planteskoler 200 gr/daa

TILLEGGSINFORMASJON

Løs opp i 40/100 liter vann per daa. Tilfør oppløst produkt innen 4 til 6 timer. Det er mulig å kombinere påføring 
med (plantebasert) gjødsel. Ulike doser kan gjelde for å gjennopprette jord i dårlig biologisk tilstand. Konsulter din 
PHC-forhandler for tilpassa dyrkingsråd.
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Bacillus amyloliquefaciens 2.106cfu/gram
Bacillus pumilus 2.106cfu/gram
Bacillus subtilis 1.106cfu/gram
Bacillus licheniformis 1.106cfu/gram
Azotobacter chroococcum 2.106cfu/gram
Trichoderma harzianum 2.106cfu/gram
Fulvin/humin-element 14.75 %




