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Kontakta gärna oss för mer information eller prisofferter 

www.biobasiq.se eller www.bioplant.dk 

PHC Organic Plant Feed är godkänt som ekologisk gödsel för alla slags odlingar. Tillåtetbedömt 

enligt KRAVs regler oktober 2016. Detta gödselmedel innehåller inte animaliska beståndsdelar 

eller fekalier. På grund av det låga saltinnehållet, ger detta medel mindre risk för brännskador 

på växterna. Gödseln ökar mikrolivet i jorden i både ekologisk och konventionell odling och 

bidrar även till friskare plantor. Obs! Organiskt baserade gödselmedel har ostabila ledningstal!   

Produktfördelar 

Förbättrar det nödvändiga mikrolivet i jorden. 

Inget läckage av dyrbara mineraler. 

Mindre vattning. 

Ökat motstånd mot stress.  

Ger en frodig växt med kompakt rotsystem. 

Bladgödsling: 5 liter/200 liter vatten/ha. Upprepning var 14:e dag  3—5 gånger eller vid be-

hov.  

Via bevattningsvatten: 0,1—1 % lösning. Sätter inte igen filter och dropp. Lämplig som kom-

plement till oorganisk gödsling i växthus då den mikrobiella aktiviteten i växtmediet ökas. 

Frilandsodling: 25—50 liter i 500—1000 liter vatten/ha. Upprepa efter behov. 

Ingredienser: Denna produkt innehåller restprodukter från sockerbetor och potatis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.g.a. gödningens naturliga innehåll kan (NPK) värdena variera upp till 15%.                                  

Densitet: 1 liter = 1,3 kg 

Element 7-1-2 (7-2-3) 5-1-4 (5-2-5) 

Kväve (N)  6,8-7,3% 4,8-5,2% 

Fosfor (P) 1,09-1,22% 0,87-1,09% 

Kalium (K)  1,83-2,08% 4,15-4,56% 

Bor (B) 18 mg/kg 19 mg/kg 

Kalcium (Ca) 0,14% 0,14% 

Koppar (Cu) 10 mg/kg 14 mg/kg 

Järn (Fe) 83 mg/kg 85 mg/kg 

Magnesium (Mg) 0,2 % 0,4 % 

Mangan (Mn) 19 mg/kg 19 mg/kg 

Zink (Zn) 38 mg/kg 52 mg/kg 

Natrium (Na) 0,89 % 0,74 % 

Svavel (S) 1,7 % 1,3 % 

Torrsubstans totalt 59 % 57-58 % 

Aminosyror 16-18% 14-16 % 

pH-värde 5,5-6,0 5,5-6,0 

PHC 7-1-2, 5-1-4 

Flytande organiskt gödselmedel  
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