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Natuurlijke conditioner
voor bladeren

Revolutionaire natuurlijke was die de natuurlijke eigenschappen van het blad herstelt. Aantasting
van de natuurlijke waslaag op het blad zorgt voor verhoogde abiotische en biotische vatbaarheid.
PHC AgroWax overbrugt de periode van herstel en voorkomt verdere aantasting. Bij warme en
zonnige dagen treedt normaliter veel verlies van water op door de cuticula. PHC AgroWax voorkomt
dit verlies en remt de fotosynthese door UV reflectie. De huidmondjes blijven wel in staat om de
waterhuishouding op natuurlijke wijze te reguleren.
De waterafstotende waslaag zorgt ervoor dat het blad snel droog is. Hiermee komen sporen van
bacteriën of schimmels moeilijker tot ontwikkeling. Water- of kalkvlekken worden voorkomen
doordat het niet kan hechten aan de bladeren. In de groente- en slateelt zorgt dit voor drogere
kroppen waardoor er beter geoogst kan worden. PHC AgroWax geeft geen residu en is niet
corrosief of giftig. Door de snelle biologische afbreekbaarheid heeft het geen schadelijke werking
op de bodem, planten, oppervlaktewater of dieren.
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DE PRODUCTVOORDELEN
•
•
•

Herstelt de natuurlijke waslaag
Geeft een dikke waslaag op het blad
Plantvriendelijk

•
•
•

Verbetert de waterafstotende eigenschappen
Geeft een drogere krop
Biologisch afbreekbaar

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE (PHC) PRODUCTEN
PHC AgroWax kan met alle PHC Meststoffen, PHC mycorrhiza producten en PHC plantversterkers worden gebruikt.
PHC AgroWax heeft geen negatieve werking op aanwezig bodemleven en/of mycorrhiza kolonisatie.
Verpakking, vervoer & opslag
PHC AgroWax wordt geleverd in jerrycans van 10 liter. Gesloten, droog, uit direct zonlicht en bij temperaturen
tussen 5°C en 35°C opslaan.
Gezondheid- en veiligheidsinformatie
Niet bedoeld voor inname. Was handen na gebruik. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt arts raadplegen.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
Productlicenties
PHC AgroWax is een uit de natuur verkregen conditioner.
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INGREDIËNTEN
Plantaardige esters
Plantaardige vetzuren
Inerte ingrediënten

# 90

DOSERING
3%
3%
94 %

Vollegrond (blad)groente
Potplanten
Vollegrond fruitbomen

3 liter/ha
3 liter/ha
6 liter/ha

AANVULLENDE INFORMATIE

GEGARANDEERDE
ANALYSE

Altijd een proefbespuiting uitvoeren op een klein oppervlakte om gewas compatibiliteit te toetsen. Voor het beste
resultaat, 3 bespuitingen uitvoeren met één week interval. Aangemaakt product binnen 4-6 uur verspuiten.
Verspuiten met lucht-ondersteunde mistblower. Raadpleeg uw productvertegenwoordiger voor een advies op maat.

Epicuticulaire wax
Soortelijk gewicht

6%
1,0

GARANTIE
Plant Health Cure verkoopt het product PHC AgroWax. Volg bij gebruik nauwkeurig de instructie op de verpakking. Wij staan niet garant voor geschiktheid van het product
buiten de oorspronkelijk bedoelde toepassing. Plant Health Cure is slechts gehouden tot vervanging van producten die niet aan de specificaties voldoen. Suggesties voor
gebruik en informatie over resultaten door het gebruik van het product, verkregen bij de producent, kunnen betrouwbaar worden geacht. Omdat Plant Health Cure geen
controle kan uitoefenen op de gebruiksomstandigheden, is de koper/gebruiker verantwoordelijk voor alle resultaten, inclusief letsel of schade voortkomend uit het gebruik
van dit product alleen of in combinatie met andere materialen. Buiten bereik van kinderen houden.
De laatste versie van de datasheet is altijd te vinden op www.phc.eu.
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