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Vegetabilsk
granulatgjødsel

jordforbedring

optimalisere rotsonen

OPFs
organiske
utgangspunkt
består
av
vegetabilske
planterester med naturlig
bruk
av
en
spesifikk
fermenteringsprosess
oppgraderes
de
sukkerinnhold. Ved
vegetabilske planterestene til en utmerket gjødsel. Bruken av kun vegetabilske ingredienser
sørger for lavt saltinnhold, noe som gjør at det ikke finnes risiko for sviskader. Det høye innholdet
av sporstoffer og sukker gir støtte til et sunt jordliv og en sunn plantevekst. Aminosyrene i OPF tas også
godt opp ved lave temperaturer.
I og med at produktet inneholder en kombinasjon av langsomt- og hurtigvirkende nitrogenelementer, virker det over flere uker. Cirka 50 % av nitrogenet frigjøres i løpet av de første fire
ukene. OPF er et naturlig produkt som ikke inneholder konserveringsmidler. Den runde formen
gjør at produktet er lett å strø utover åkeren.
OPF-granulat kan
spres maskinelt
med en granulatog/eller kunstgjødselspreder.

naturlig gjødsel

4

plantestyrkende

vannhusholdning

PRODUKTETS FORDELER
•
•
•
•

Lett å strø utover
Naturlig gjødsel
Helt vegetabilsk
Gir stabil plantevekst

•
•
•
•

Støtter biologisk liv i jorden
Effektiv bruk av mineraler
Hever abiotisk stresstoleranse
Fremmer et kompakt rotsystem

BRUK SAMMEN MED ANDRE (PHC-) PRODUKTER
OPF kan brukes sammen med alle PHC sine gjødselprodukter, mykorrhizaprodukter og plantestyrkende produkter. Bruk av
Biopak, MooR og PHC-mykhorrizaprodukter støtter en effektiv bruk av gjødsel. Bruk av Fulvic 25 forsterker
effekten av OPF.
Emballasje, transport og lagring
OPF leveres i 25-kilos sekker (32 sekker per pall = 800 kg), og i 900-kilos storsekker. Produktet må oppbevares
tørt, frostfritt og ikke i direkte sollys. Som med alle organiske materialer kan analysen avvike med 15 %.
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Må ikke inntas. Vask hendene etter bruk. Bruk verneklær under bruken av dette produktet. Kontakt lege ved uhell
eller om man føler seg uvel. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
se baksiden

P.O. Box 103 5060 AC Oisterwijk | The Netherlands | 013 - 7200 300 | www.phc.eu | info@phc.eu

Plant Health Cure B.V.

Teknisk datablad

# 130

Produktlisenser
OPF er et naturlig vegetabilsk gjødselprodukt og er tillatt brukt i økologisk landbruk i henhold til EU-forordning
834/2007. Dette produktet er registrert som økologisk gjødsel hos FIBL, InfoxGen, SKAL og Soil Association.

INGREDIENSER
Sukkerrørekstrakt

DOSERING
100 %

22,5-27,5 kg/daa
25 - 32,5 kg/daa
30-45 kg/daa
10-20 kg/daa
40-50 kg/daa
20-40 kg/daa
5-25 kg/daa
1,5-3 kg/m3

Eng
Korn
Fruktrær
Salat friland
Poteter
Flerårige vekster
Drivhusproduksjon i bakken
Pottejord

TILLEGSINFORMASJON

EGENSKAPER

GARANTERT ANALYSE

Doseringer avhenger av gjeldende forhold som jordtilstand, klima, beliggenhet osv. Rådfør deg med din PHC-rådgiver for skreddersydde
råd.

Elementer
N-total
Cl
P2O5
K2O
B
Ca
Cu
Fe
Mg
Mo
Mn
Zn
Na
Si
SO4

Totalt tørrstoff (av totalvekt)
Askerester
Organisk materiale (OM)

Verdi
11 %
2%
0,2 %
3,69 %
7,45 mg/kg
1,3 %
5,65 mg/kg
541 mg/kg
0,32 %
0,96 mg/kg
62,6 mg/kg
20,9 mg/kg
2,63 %
421 mg/kg
3,27 %

97,1 %
25,2 %
71,9 %

Aminosyrer
Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
iso-Leucin
Leucin
Lysin
Metionin
Fenylalanin
Serin
Treonin
Tyrosin
Valin

pH
Aminosyrer
Egenvekt

g/kg
1,2 %
0,16 %
0,69 %
0,02 %
5,1 %
0,22 %
0,22 %
0,17 %
0,26 %
0,16 %
0,19 %
0,13 %
0,13 %
0,18 %
0,09 %
0,26 %

5
9,2 %
0,83 (1 kg = 1,2 l)

Garanti
Plant Health Cure selger produktet OPF Granulat. NORGRO AS er norsk forhandler. 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 eller NORGRO AS 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.
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