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PHC Organic Plant Feed är godkänt som biologisk gödsel för alla odlingar. 

Detta gödselmedel innehåller inte animalska beståndsdelar eller avföring. På 

grund av det låga saltinnehållet, leder detta medel inte till någon risk för 

brännskador på bladen. Gödseln bidrar till förbättring av mikrolivet i jorden och 

därför också till friskare planter. 

Produktfördelar: 

 Förbättrar det nödvändiga mikrolivet i jorden 

 Inget läckage av dyrbara mineraler 

 Mindre vattning 

 Ökat motstånd mot stress efter toppning 

 Ger en frodig växt med kompakt rotsystem 

Användning: 

Blanda gödningen med ett minimum på 1:20 med vatten och använd önskad 

mängd.  

Mängd och användning:  

Bladgödsling: 5-15liter blandas med 150-300liter vatten/ha. 

Sprinkelbevattning 10-50liter/hektar varje vecka. 

Frilandsodling 100-200 lit/ha var 2-3e vecka. 

Ingredienser: 

Denna produkt innehåller homogeniserat lucernmjöl, blandad melass, 

KaliVinasse, kiseloxid för ökad motståndskraft och stenmjöl som bas för 

mikronäringsämnena som upptas.  

Garanterad analys: 

PHC Organic Plant Feed kan levereras i standard balanserade blandningar av 

 N
1)

, P och K.  

8-3-3 N:P:K+ balanserad mängder Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, S, Si og Zn.  

Lämplig till ex. kryddor,sallad, kål m.m.  

6-5-6 N:P:K+ balanserad mängder Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, S, Si och Zn.(lämplig 

för fruktbärande kulturer 

1) 40 % ammoniumkväve 10 % nitrat, 50 % N som aminosyror 

Fullständig analys: 

Element 8:3:3 6:5:6 

Kväve (N)
 1)

 8,2% 6,1% 

Fosfor (P) 3,3% 5,2% 

Kalium (K) och 

Kilselsyra (SiOH4)* 

3,2% 6,3% 

Bor (B) 7 mg/l 6 mg/l 

Kalcium (Ca) 390 mg/l 280 mg/l 

Koppar (Cu) 2 mg/l 2 mg/l 

Järn (Fe) 120 mg/l 100 mg/l 

Magnesium (Mg) 850 mg/l 650 mg/l 

Mangan (Mn) 15 mg/l 12 mg/l 

Sink (Zn) 12 mg/l 7 mg/l 

Natrium 16,6 g/l 15,6 g/l 

Svavel (S) 0,4 g/l 0,3 g/l 

Torrsubstans totalt 489 g/l 475 g/l 

Aminosyror 14 % 10 % 

pH-värde 4,8 - 5,3 4,8 - 5,3 
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