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PHC TerraPulse gir en energirik start for jordforbedring og sunn plantevekst. Dette produktet 
inneholder bare naturlige ingredienser som sørger for en synergieffekt. For det første så sørger 
Biovin for en mikrobiologisk impuls. Bakteriene, jordsoppene og streptomycetene bryter ned 
organisk materiale og omgjør det til stabil humus i jorda. PHC TerraPulse er også energirik i form 
av karbon som stimulerer jordlivet som allerede er til stede i jorda. Dette gjenspeiles blandt annet 
med en luftigere jordstruktur som følge av mer meitemarkaktivitet.      

For det andre sikrer tilsetting av steinmel unike næringsstoffer som som oftest er vasket ut av 
jordlaget. PHC TerraPulse er derfor det eneste steinmelproduktet som har en spredebredde på 40 
meter. Den tredje funksjonaliteten er tilsettingen av naturlige humussyrer. Humussyrer er 
medvirkende til blant annet å mobilisere næringsstoffer til planta og til å stabilisere 
cellemembraner. Til sist sikrer leirkomponenter binding av sandpartikler, noe som resulterer i 
bedre aggregatstruktur.
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PRODUKFORDELER

• Lett å påføre
• Gjenoppretter jordens vitalitet
• Spredbart steinmel
• Inneholder naturlig humussyre
• Forbedrer jordbiologien

• Tilrettelegger for CO2-binding i jorda
• Bryter ned organisk materiale
• Energirik
• Forhindrer utvasking

BRUK I KOMBINASJON MED ANDRE (PHC) PRODUKTER
PHC TerraPulse kan brukes i kombinasjon med alle PHC gjødsel, PHC bakterieprodukter og PHC mycorrhiza 
Produkter. Påføring av OPF Granules og PHC Myconate forsterker effekten av PHC TerraPulse.

Emballasje, transport og lagring
PHC TerraPulse leveres i storsekk på 750 kg. Dette produktet tiltrekker fuktighet. Oppbevares tørt og borte fra frost 
og direkte sollys. Vått materiale kan tette maskinen. Som for alle organiske materialer, kan analysen variere med 15%. 
Avhengig av fuktigheten kan det utvikle seg et grått belegg. Dette er forårsaket av gunstige sopper og vil ikke påvirke 
produktets funksjon.

Spredbar jordforbedring som 
inneholder Biovin

TerraPulse kan spres med maskiner ved 
bruk av granulat- og/eller 
gjødselspreder. Besøk
www.kvernelandspreadingcharts. com 
for et oppdatert spredningsdiagram. 
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GARANTI
Plant Health Cure selger produktet TerraPulse. NORGRO AS er forhandler i Norge. Følg instruksjonene på emballasjen nøye når du bruker produktet. Vi garanterer ikke egnetheten til 
produktet utenfor den opprinnelig tiltenkte applikasjonen. Plant Health Cure er kun forpliktet til å erstatte produkter som ikke oppfyller spesifikasjonene. Forslag til bruk, og 
informasjon om resultater fra produsenten, kan betraktes som pålitelige. Fordi Plant Health Cure ikke kan overvåke bruksvilkårene, er kjøperen/brukeren ansvarlig for alle resultater, 
inkludert skade eller skade forårsaket av bruk av produktet alene eller i kombinasjon med andre materialer. Holdes utenfor barns rekkevidde.
Den nyeste versjonen av dataarket finnes alltid på www.phc.eu.
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Helse- og sikkerhetsinformasjon
Må ikke svelges. Vask hender etter bruk. Bruk verneklær og åndedrettsvern (utstyrt med et P3 støvfilter)  når du håndterer 
dette produktet. Ved ulykke, eller om du føler deg uvel, kontakt lege (hvis mulig, vis dette databladet).
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Produktlisens
TerraPulse er en økologisk biostimulant og er godkjent til bruk i økologisk produksjon i henhold til EU-forordning 834/2007. 
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EGENSKAPER Verdi
pH 8.1
CEC 24
Massestetthet 0.94 
Tørrstoff 83.8%
Oranisk materiale 23.7%
Aske 60.1%

Næringsstoff          %-vekt
N total 0.85
NO3-N <0.10
NH4-N <0.10
P 0.08
K 1.16

Mg 0.3
Ca 0.64
Na 0.45
S <0.04

Mg/KgSporstoffer
<0.1%

B <5.0
Cu 34
Fe 5500
Mn 210
Mo <5.0
Zn 39
Cl <0.10

Humussyrer 36.68%
Tiamin 11.83 μg/100 g
Pyridoksal 23.70 μg/100 g
Nikotinamid 60.10 μg/100 g
Nikotinsyre (total) 83.20 μg/100 g
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Jordsopper 67 /g
Aspergillus niger 
Myceliophtora thermophila 
Paecilomyces varioti 
Thermomyces lanuginosus 
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Streptomycetes 56 /g
S. griseoruber
S. rimosus
S. thermoflavus
S. actuosus
S. atroolivaceus

Bakteria 58 /g
Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 
Arthrobacter sp. 
Cellulomonas sp. 
Nitrosomonas sp. 

INNHOLD

Humifisert druemost 52%

Mineraler (mikro) 23%

Tørr Fulvic 25 1%

Passive ingredienser  24%

DOSERING

Jordforberedelse 60 kg/daa
Gressproduskjon  50 kg/daa
Planteskole    40 - 60 kg/daa
Fruktproduksjon 30 - 60 kg/daa
Veksthusproduksjon 30 - 60 g/m2

TILLEGGSINFORMASJON

For gjennoppretting av jord i 
dårlig biologisk tilstand kan andre 
doser være nødvendig. Konsulter 
din PHC-rådgiver for 
skreddersydde råd.




