Til jordbæravlere

September 2019

Så er det igen tid til at forebygge angreb af rødmarv (Phytophotora fragarieae).
Svampen trives, når jorden er fugtig og er særlig aktiv ved en jordtemperatur på
12 grader. Planter med rødmarv producerer få bær/udløbere og vil ofte dø.
Biostimulantet Phosfik har en rigtigt god forebyggende effekt over for rødmarv.
Det er en gennemprøvet specialgødning, der sikrer målrettet nærringstofforsyning
og indeholder vigtige mikronæringsstoffer. Rodvæksten forbedres og plantens modstandskraft og vitalitet øges. Phosfik styrker således planterne og forebygger angreb af svampen Phytophotora fragariae (rødmarv).
Vi har særdeles gode erfaringer fra avlere, der har sammenlignet rækker med og
uden tildeling af Phosfik. Her kan virkelig ses en forskel på rødderne.
Indholdsstoffer:
N
:3%
P2O5 : 27 %
K2O :18 %
B
: 0,01 %
Cu
: 0,02 %
Fe
: 0,02 %
Mn : 0,02 %
Mo : 0,001 %
Zn
: 0,02 %

(total Kvælstof som ammonium kvælstof)
(vandopløseligt phosphorpentoxid)
(vandopløseligt kaliumoxid)
(vandopløseligt bor)
(vandopløseligt kobber som EDTA-chelat)
(vandopløseligt jern som EDTA-chelat)
(vandopløseligt mangan som EDTA-chelat)
(vandopløseligt molybden)
(vandopløseligt zink som EDTA-chelat)

Anvendelse:
I efteråret anbefales en sprøjtning med doseringen 10-15 l/ha,
sprøjtning på bladene (vandmængde min. 1000 l/ha). Opfølgende sprøjtning til foråret ved begyndende vækst med samme
dosering. Ved rækkesprøjtning anbefales 0,5 ml pr. meter (5 l
Phosfik i 1000 l vand).
Bladsprøjtning må ikke foretages i fuld sol. Morgen eller aftensprøjtning anbefales.
Blanding:
Må ikke anvendes uden fortynding
Må ikke blandes med olier/afspændingsmidler, herbicider, alkaliske produkter eller sulfater.

Side 2

Ekstra gevinst:
Der er synergieffekt mellem biostimulanterne Phosfik og Nov@. Phosfik holder rødderne sunde og Nov@ fremmer roddannelsen. Ved Blanding af de to midler anbefales 10 l Phosfik/ha og 10 l Nov@/ha.

Jordbærplanter af sorten Flair 17/5-18 uden brug af biostimulanter

Jordbærplanter af sorten Flair 17/5-18 med brug af biostimulanter
Pakning: Nov@: 5 - 20 L
Pakning: Phosfik: 10 – 200 - 1000 L
Tanggaard A/S er forhandler af Nov@ og Phosfik i Skandinavien.
Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information.
Med venlig hilsen
Charlotte Ibsen

