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ondersteunt efficiënt
gebruik van water
bodemverbetering

verbetert waterdoorlatende
eigenschappen bij droogte

Yuccah bevat geheel natuurlijke uitvloeiers, vervaardigd uit het sap van de Yucca schidigera
plant. Deze plantensoort produceert natuurlijke uitvloeiers om onder de droogste en meest extreme omstandigheden te kunnen overleven. De uitvloeiers ondersteunen efficiënt gebruik van
water en verbetert de waterdoorlatende eigenschappen bij droogte. Natuurlijke suikers uit het
extract stimuleren de groei van positieve bodembacteriën. Yuccah is niet schadelijk voor planten,
veroorzaakt geen bladverbranding of stress. Kan ook onder warme omstandigheden worden
toegepast. Toepassing van Yuccah zorgt voor mooie bladglans en snelle droging van het blad.
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DE PRODUCTVOORDELEN
• Volledig natuurlijk
• Toepasbaar onder warme en
zonnige omstandigheden
• Vermindert bodemverdichting
• Verbetert wateropname bij droogte

• Zorgt voor een goede spreiding
van water en meststoffen
• Stimuleert de groei van gunstige bodembacteriën
• Geen risico op bladverbranding
• Is niet toxisch voor planten en dieren

waterbeheer
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De resultaten zijn in deze grafieken verwerkt.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE (PHC) PRODUCTEN
Yuccah kan met alle PHC meststoffen, PHC bacteriële producten en PHC plantversterkers worden gebruikt.
Verpakking, vervoer & opslag
Yuccah wordt geleverd in een jerrycan van 10 liter. Droog, vorstvrij, gesloten en uit direct zonlicht opslaan. Eenmaal
in oplossing, degradeert Yuccah na 48 uur. Zoals met alle organische materialen kan de analyse met 15% afwijken.
Gezondheid- en veiligheidsinformatie
Niet bedoeld voor inname. Was handen na gebruik. Draag beschermende kleding tijdens het gebruik van dit product. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen). Voorkom
direct contact van Yuccah met vijvers en ander oppervlaktewater. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
z.o.z.
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Productlicenties
Yuccah is toegestaan voor gebruik in de biologische teelten conform EU verordening 834/2007 en NOP. Yuccah
is onder nummer: 15505 N toegelaten bij de CTGB voor gebruik in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen.

GEGARANDEERDE ANALYSE

INGREDIENTEN
Yucca shidigera extract

100 %

Yucca shidigera extract

DOSERING
100 %

Herstel van droge bodem		
1%
Herstel van verdichte bodem
1%
Stimulering van bodembiologie
0.5%
Combin. met bestrijdingsmiddelen zie WG
Drogen van blad (sierteelt)
1 l/ha

AANVULLENDE INFORMATIE
Voor herstel van percelen in slechte(bio)conditie is een aanvullende dosering noodzakelijk.
Raadpleeg uw PHC teeltadviseur voor een advies op maat.
Toelatingsnummer CTGB: 		
15505 N
Categorie toelating:			Toevoegingsstof
Gebruik: 				Professioneel

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Aangezien de regels voor toevoegingsstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, is er uitsluitend gekeken of de toevoegingsstof geen formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening (EG)
1107/2009 is opgenomen. Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing
en de etikettering zijn dus niet beoordeeld op mogelijke risico’s voor mens dier en milieu. Deze risico’s vallen
derhalve onder de verantwoording van de toelatinghouder.

Toepassing
Planten, bomen
Tees & Greens
Gazon
Kwekerij
Bloembedden
Potplanten

Yuccah
2 liter
2 liter
200 cc
8 liter
200 cc
15 cc

Water volume
400
100 liter
400 liter
400 liter
200 liter
4 liter

Dekking
Frequentie
100 m2					
1000 m2					
100 m2					
4000 m2					
100 m2					
25% van potvolume					

Overige toepassingen
Probleemgrond
Hydroseeding

350 cc
8 liter

400 liter
tankinhoud

100 m2
4000 m2

Druppelsystemen			
Verdunningsinstelling
Dosetron
4 liter
20 liter
1:20
				
				

elke 2 – 4 weken		
indien nodig		

Toepassen met irrigatie
of bemesting zodat 1:100
Yuccah wordt gespoten.

GARANTIE
Plant Health Cure verkoopt het product Yuccah. 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. 					
De laatste versie van de datasheet is altijd te vinden op www.phc.eu.
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