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PHC FrosTect
BESCHERMING TEGEN VORSTSCHADE
Dankzij de steeds betrouwbaardere weersvoorspellingen en PHC FrosTect is het mogelijk om
vorstschade vóór te zijn. PHC FrosTect bevat geconcentreerd Harpine; dit eiwit helpt de
kwetsbare bloemen en nieuw weefsel te beschermen tegen vorstschade.
Het eiwit zorgt voor een reactie in de cellen waarmee het niveau van mineralen wordt verhoogd.
Hierdoor wordt de vorming van ijskristallen voorkomen, en neemt de vorsttolerantie toe. De
toepassing van FrosTect voorafgaand aan vorst zet een natuurlijk verdedigingsmechanisme alvast
in werking. Bovendien zorgt Harpine voor extra celgroei wanneer de vorst wegtrekt.
PHC FrosTect beschermt van binnenuit en is residuvrij.
PHC FrosTect kan worden toegepast op zachtfruit, fruitbomen en kwekerijplanten.

ANALYSE
Ingrediënten
Harpine eiwit
Overige ingrediënten

Gewichtspercentage
1,0 %
99 %

GEBRUIKSAANWIJZING
Fruit: 100-150 gr/ha. op 250-1000 liter water over de hele boom/struik spuiten
Overige teelten: 150-200 gr/ha. op 250-1000 water verspuiten








Gebruik geen chloorhoudend of chemisch behandeld water om te mengen met FrosTect.
Indien geen goede alternatieven voorhanden zijn voeg dan een chloorafbrekend middel toe
en meng eerst goed door.
Gebruik water van minimaal 10°C, en een pH waarde tussen 5 en 10. Gebruik geen water
met oxiderende middelen.
FROSTECT MOET EERST GEACTIVEERD WORDEN. Meng de gewenste
hoeveelheid eerst in een emmer chloorvrij water (van min. 10°C), en roer gedurende 30-45
minuten goed door (mengtijd is 45 minuten minus de temperatuur). Meng geen andere
producten of bestrijdingsmiddelen bij. Aangemaakt product binnen 4-6 uur verspuiten.
Vanaf 2 dagen voordat er vorst wordt voorspeld verspuiten. FrosTect geeft bescherming tot
5 dagen na toepassing
Na verspuiten moet het 2 uur droog blijven zodat FrosTect helemaal opgenomen wordt.
Gebruik geen FrosTect uit een verpakking die meer dan 24 uur niet gesloten is geweest.

Vorstbeschermer
voor fruit en
tuinbouw
GARANTIE
Plant Health Cure produceert en
verkoopt het product PHC
FrosTect.
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.

VERPAKKING
PHC FrosTect is verpakt in een zak van 200 gram

OPSLAG EN BEWAARDUUR
Niet geopende verpakkingen kunnen 5 jaar worden bewaard. Na openen verpakking goed
luchtdicht, gesloten en droog nog 2 jaar te bewaren in een droge, vorstvrije ruimte. Voorkom
temperaturen boven 35 ºC. Aangemaakt product niet bewaren. Zie verpakking voor prod. datum.

GEZONDHEID- EN VEILIGHEIDS INFORMATIE
Dit product is geen bestrijdingsmiddel en bevat geen meststof. PHC FrosTect is niet giftig voor vissen of
andere dieren als het is verdund volgens voorschrift. FrosTect is niet bedoeld voor inname. Bij inslikken
arts raadplegen en etiket tonen. Bij allergische reacties symptomen bestrijden en contact opnemen met de
huisarts. Bij contact met de ogen: minimaal 10 minuten met ruim water spoelen. Na aanraking goed wassen
en afspoelen met ruim water. Handen wassen na gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.
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