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PHC BioPak Plus
®

Droge, oplosbare biostimulator met nuttige bodembacteriën,
sporenelementen en Yucca extract.
PHC® BioPak® Plus is een uitstekend oplosbaar product met een hoge concentratie wortelbacteriën,
sporenelementen in chelaatvorm, organische biostimulatoren en een plantaardige uitvloeier gemaakt uit
Yucca planten. BioPak® Plus is samengesteld voor toepassing op alle grondgebonden en substraatteelten
BioPak® Plus levert een verbetering van de gezondheid en kleur van planten in een stressvolle omgeving en
na ziekten. De effecten van kleurverbetering zijn al na 2 dagen waarneembaar
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bevat essentiële sporenelementen voor alle teelten, ook geschikt voor grasonderhoud
verbetert de bodemstructuur en bodembiologie en levert de noodzakelijke meststoffen in makkelijk
opneembare vorm
bevat stikstofbindende en fosfaatvrijmakende wortelbacteriën
volledig veilig. BioPak® Plus geeft geen verbranding van blad of wortels
bevat Yucca extract voor structuurverbetering en onderhoud van bodemleven
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GUNSTIGE BODEMBACTERIËN
Bacillus licheniformis
4,2 miljoen cfu* per gram
Bacillus megaterium
4,2 miljoen cfu* per gram
Bacillus polymyxa
900.000 cfu* per gram
Bacillus pumilus
4,2 miljoen cfu* per gram
Bacillus subtilis
4,2 miljoen cfu* per gram
Paenibacillus azotofixans
900.000 cfu* per gram
*cfu = kolonievormende eenheden = internationale maatstaf om bacteriën te tellen.

BODEMVERBETERENDE INGREDIËNTEN
Humuszuren (uit Leonardite)
Koudwaterwier extract (Ascophyllum nodosum)
Maltodextrine
Extract van Yucca als uitvloeier (Yucca schidigera)

3,6 %
3%
3,2 %
1,9 %

INERTE INGREDIENTEN
Meststoffen
Polyethyleen glycol
Silicium
Extract van Leonardite (anders dan Humuszuren)

81 %
4,6 %
1%
1,7 %

Analyse meststoffen
Ingrediënten
Gewichtspercentage
Oplosbaar stikstof (N)
3%
Oplosbaar Kalium (K2O)
20%
IJzer (Fe)
7%
Zwavel (S)
4%
Magnesium (Mg)
1,5%
Mangaan chelaat (Mn)
0,2%
Zink chelaat (Zn)
0,2%
Borium (B)
0,02%
Derivaat van Ureum, ijzerhoudend sulfaat met citroenzuur, Kalium sulfaat, Mangaan EDTA, Magnesium
Hydroxide, Zink EDTA, zeewierextract en Borax.

reguliere
bem estingen.
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PHC BioPak Plus
GEBRUIKSAANWIJZING
BioPak® Plus heeft een pH van 6.0 en kan daarom met vrijwel elk spuitmiddel en met alle meststoffen
worden gemengd. BioPak® Plus lost volledig op. BioPak® Plus is ontworpen voor gebruik in
druppelsystemen voor vrijwel elke teelt.
BioPak® Plus altijd als laatste bijmengen. Mengsel goed mixen en binnen 12 uur verwerken.

VERBETERING VAN OPNAME SPORENELEMENTEN
Toepassing
kruidenteelt
Containerteelt

Hoeveelheid
1 kilo per ha
1 kilo per ha

Volle grondsteelten van
groenten en zachtfruit

1 kilo per ha

Watervolume Frequentie
500 – 1000 liter Elke 2 weken
100 – 200 liter Elke 2-3 weken tot groei en
kleurherstel is bereikt. Daarna
verder als hierboven.
100 – 200 liter Gedurende teeltduur tijdens groei

Druppelen, beregenen of sproeien bij vollegronds toepassing.
1 tot 2 kilo per ha. maandelijks toepassen.
Potplanten, plugplanten en ander containergoed.
Direct na oppotten beregenen met 2 kilo per ha. Vervolgens elke 2 weken aangieten met 1 kilo per ha.
Kruidenteelt
0,1-1% meegeven met gietwater

BEWAARDUUR EN OPSLAG
Opslaan in een droge omgeving. Vermijdt langdurige opslag bij temperaturen boven 50 graden C.
Bewaarduur in gesloten verpakking minimaal 2 jaar. Aangesproken verpakkingen goed sluiten.
BioPak® Plus bevat levende bestanddelen. Niet bewaren in bestrijdingsmiddelenkast.

GARANTIE
Plant Health Cure levert het
product PHC® BioPak®Plus.
Volg bij het gebruik
nauwkeurig de instructies 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

VERPAKKING
BioPak® Plus wordt verpakt in PE zakjes van 454 gram.
Elke verpakkingseenheid bevat 5 zakjes.

TECHNISCHE ASSISTENTIE
Voor technische assistentie, raadpleeg uw leverancier of bel Plant Health Cure BV 013-7200300

VEILIGHEID EN GEZONDHEID
PHC BioPak Plus kan stoffig zijn bij het mengen. Stof en spuitnevel niet inademen. Draag geschikte
handschoenen en beschermende kleding. Draag een geschikte adembescherming (voorzien van een P3
stoffilter) tijdens het mengen/laden van het middel.
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket
tonen).

Buiten bereik van kinderen houden.
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