Til Bæravlere

April 2021

Til kommende vækstsæson vil gerne igen have særlig fokus på biostimulanterne
Nov@ og Phosfik, der er med til at hjælpe planterne i gang i det tidligere forår.

+

Nov@ forbedrer jordstrukturen, rodvæksten og optagelsen af næringsstoffer. Det
giver planterne en hurtigere og god vækst. Ved at bruge Nov@ får man kraftigere,
grønnere og mere modstandsdygtige blade med større overflade. Man øger udbyttet og fremmer rodens sundheden.
Nov@ indeholder fulvinsyrer, huminsyrer, aminosyrer, glycin betain og tang
ekstrakt.
Anvendelse:
Start behandling ved begyndende vækst.
Dosering:
10-20 l/ha ved drypvanding eller
10-15 l/ha ved sprøjtning på bladene, helst 1000 l
vand/ha
eller 5 l/ha ved sprøjtning på bladene, mindst 500 l
vand/ha.

Ved rækkesprøjtning anbefales 0,4 ml pr. meter.
-

På sandjord anbefales det at foretage splitsprøjtninger.
Evt. opfølgende sprøjtning på bladene efter 1-2 uger.
Dosering: 5 l/ha.

Blanding:
Undgå stærkt koncentrerede blandinger med surt reagerende
produkter.

Side 2

Danske Forsøg med Nov@ i jordbær:

Phosfik er en gennemprøvet specialgødning, der sikrer målrettet næringstofforsyning og indeholder vigtige mikronæringsstoffer med kvælstof som carrier for at øge
optagelsen. Rodvæksten forbedres og plantens modstandskraft og vitalitet øges.
Phosfik styrker således planterne og forebygger angreb af svampen Phytophotora
fragariae (rødmarv) og Phytophthora cactorum (stængelbasisråd).
Anvendelse:
-

-

Behandling ved begyndende vækst.
Dosering:
10-15 l/ha ved drypvanding eller sprøjtning på bladene
(vandmængde min. 1000 l/ha).
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 blandes med olier/afspændingsmidler, alkaliske produkter eller sulfater.
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.
Tanggaard A/S er forhandler af Nov@ og Phosfik i Skandinavien.
Pakning: Nov@: 5 - 20 L
Pakning: Phosfik: 10 – 200 - 1000 L
Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information.
Med venlig hilsen
Charlotte Ibsen

