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Mycorrhiza kolonisatie stimulans

PHC Myconate is een oplosbare biostimulant die aanwezige sporen van endo mycorrhiza activeert tot symbiose met de gewassen. Grondbewerkingen, kunstmest, hoog fosfaat of fungicide
kunnen mycorrhiza kolonisatie negatief beïnvloeden. PHC Myconate stimuleert aanwezige mycorrhiza tot natuurlijke symbiose. Toepassing kan middels een droge zaadbehandeling, via fertigatie toepassing en bespuiting tijdens of na het zaaien.
Kolonisatie van mycorrhiza is essentieel voor een goede wortelontwikkeling. Mycorrhiza vergroten het opnamebereik van de plant met wel 700%. Daarmee herstelt de benutting van wortels,
verbetert de nutriëntendichtheid en verhoogt de stresstolerantie. Myconate draagt bij aan een
gezonde plantengroei, eﬃciënter meststoﬀen- en watergebruik.
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DE PRODUCTVOORDELEN
•
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•

Mycorrhiza stimulator
Verbetert mycorrhiza kolonisatie
Herstel van wortelschade
Vergroot de tolerantie voor droogte- en hittestress

•
•
•

Verbetert de bodemgezondheid
Eenvoudige en economische toepassing
Verbetert de meststof benutting door
grotere opnamecapaciteit

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE (PHC) PRODUCTEN
PHC Myconate kan met alle PHC meststoﬀen, PHC mycorrhiza producten en PHC plantversterkers worden gebruikt.
Toepassing van Fulvic 25 versterkt het eﬀect van PHC Myconate.
Verpakking, vervoer & opslag
PHC Myconate wordt geleverd in een zak van 1 kg. Product trekt vocht aan. Gesloten, droog en vorstvrij 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 Myconate is een mycorrhiza biostimulant.
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INGREDIENTEN
Formononetine		
Inerte ingrediënten		

DOSERING
95 %
5%

GEGARANDEERDE ANALYSE
Formononetine		

# 17

Mais, bonen, zonnebloemen		
Granen		
Groenten (hoge plantdichtheid)		
Groenten (lage plantdichtheid)		
Bestaande beplanting			
Fertigatie		

55 gram/ha
80 gram/ha
100 gram/ha
55 gram/ha
60 gram/ha
50 gram/ha

AANVULLENDE INFORMATIE
95 %

Droog aanbrengen op het zaad met standaard zaadbehandelingsapparatuur of mengen met het zaad. Oplossen in
200/500 liter water per hectare, goed roeren voor gebruik.
Aangemaakt product binnen 4-8 uur verspuiten. Mag gecombineerd worden toegediend. PHC Myconate kan alleen
kolonisatie stimuleren wanneer endo mycorrhiza soorten reeds
aanwezig zijn. Voor herstel van percelen in slechte (bio)conditie kan een aanvullende dosering noodzakelijk zijn. Raadpleeg
uw productvertegenwoordiger voor een advies op maat.

GARANTIE
Plant Health Cure verkoopt het product PHC Myconate. 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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