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Natuurlijke biologie voor groeimedia
Vrij van pathogenen
bodemverbetering

Dit product bevat:

verbetering
wortelomgeving

Een all-in-one behandeling (voor het groeimedium)
van containerplanten. Universeel toepasbaar voor
potplanten en perkgoed welke afhankelijk zijn van
endo mycorrhiza. Mycorrhiza schimmels koloniseren
de wortels onder uiteenlopende omstandigheden
waardoor o.a. de opnamecapaciteit significant
toeneemt. Hierbij treedt een gelijkmatige doorworteling van de gehele pot op.
Verse potgrond is veelal steriel en bevat in ieder
geval niet de benodigde biologie voor de beplanting.
PHC VA Cocktail realiseert een snelle aanslag en
nieuwe wortelvorming. Toevoeging van mycorrhiza
en rhizobacteriën herstelt de benutting van wortels
en verbetert de stresstolerantie. Humuszuren en
zeewierextracten stimuleren een sterke wortelgroei.
De planten zijn met deze toevoeging instaat om de
gehele pot te benutten en uitspoeling van meststoffen te voorkomen. Hierdoor kan de bemesting
worden gereduceerd zonder beperking in groei.

natuurlijke
bemesting

4

plantversterking

waterbeheer

Links: behandeld. Rechts: onbehandeld.

DE PRODUCTVOORDELEN
•
•
•
•

Minder uitspoeling
Verbeterde nutriënten opname
Betere doorworteling
Jaarlijks sterk verbeterde groei

•
•
•
•

Eenvoudige en economische toepassing
Significant doorgroei verschil op lange termijn
Vergrote tolerantie voor droogte- en hittestress
Stimuleert de doorworteling van de pot

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE (PHC) PRODUCTEN
PHC VA Cocktail kan met alle PHC meststoffen, PHC bodemversterkers en PHC plantversterkers worden gebruikt.
Toepassing van Fulvic 25 en PHC Colonize Ag versterken de werking en het effect van PHC VA Cocktail.
Verpakking, vervoer & opslag
PHC VA Cocktail wordt geleverd in een doos van 10 kg of zakken van 1 kg. Product trekt vocht aan. Gesloten, droog,
vrij van UV licht, tussen 0°c en 30°c opslaan. Zoals met alle organische materialen kan de analyse met 15 % afwijken.

z.o.z.
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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 VA Cocktail is een natuurlijke mycorrhiza biostimulant.

INGREDIËNTEN
Endo mycorrhiza (88 sporen/gram)
Rhizobacteriën
Maltodextrine
Zeewierextract
Fulvine/Humuszuren
Formononetine
Inerte ingrediënten

DOSERING
0,2 %
3%
2,7 %
52,6 %
38,8 %
0,2 %
2,5 %

Container toepassing
Tot 450 cc
450-900 cc
900-2000 cc
2000 en meer
Vollegrond toepassing

Gebruik PHC Mini Plug
1,5 kg/m3
1 kg/m3
0,9 kg/m3
1 kg/100 m2

AANVULLENDE INFORMATIE
Voor vollegrond toepassing mengen met schoon zand en Biovin om een makkelijk te strooien mengsel te maken.
Na strooien tot 10 cm inwerken. Een aanvullende toepassing van PHC Colonize Ag zorgt voor een betere kolonisatie
van de mycorrhiza. Niet mengen met bestrijdingsmiddelen. Raadpleeg uw productvertegenwoordiger voor een
advies op maat.

GEGARANDEERDE
ANALYSE

Endo mycorrhiza
Entrophospora colombiana
Glomus etunicatum
Glomus clarum
Rhizophagus irregularis

22 sporen/gram
22 sporen/gram
22 sporen/gram
22 sporen/gram

Bacillus licheniformis
Bacillus megaterium
Bacillus polymyxa
Bacillus pumilus
Bacillus subtilis
Paenibacillus azotofixans

4,5.103 kve/gram
4,5.103 kve/gram
1.103 kve/gram
4,5.103 kve/gram
4,5.103 kve/gram
1.103 kve/gram

GARANTIE
Plant Health Cure verkoopt het product PHC VA Cocktail. 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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