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Takket være stadig mere pålidelige vejrudsigter og PHC FrosTect er det muligt at være et skridt foran for at 

forhindre frostskader. PHC FrosTect kan anvendes på bærfrugt, hård frugt og planteskoleplanter og indeholder 

a.o. Harpine proteiner. Dette protein hjælper nyt væv og frugtlegeme af frugttræer mod frost skader. 

Proteinet forårsager en reaktion i cellerne, der øger niveauet af mineraler. Dette forhindrer dannelsen af 

iskrystaller og øger frosttolerancen. Det tilsatte calcium reducerer plantens afhængighed af mineral buffer, 

dette øger effekten yderligere. Efter frostperioden giver proteinerne ekstra cellevækst. 

 

Ved behandling med FrosTect er frugtblade 
brune, men strukturen påvirkes ikke trods 6 
graders frost. Det kan også ses, at marv under 
frugtlegemet er stadig intakt. 

Ved at anvende FrosText er pærerne vokset til 
en god størrelse i kombination med brugen af 
PreTect og OPF i vækstperioden.  

Conferencepærer behandlet med FrosTect 

 

• Intern frostbeskyttelse 
• Virker også i områder uden tilstrækkeligt egnet vand 
• Naturlig effekt 
• Prisvenlig og effektiv til frugttræer 
• Forhindrer strukturel skade i tilfælde af let/moderat frost 

• Let anvendelig for alle afgrøder 

 

ANVENDELSE I KOMBINATION MED ANDRE (PHC) PRODUKTER 

FrosTect kan bruges sammen med alle PHC-produkter. Påføring af PreTect, OPF og Fulvic 25 i perioden efter frosten forstærker 

virkningen af FrosTect. 

Emballage, transport og opbevaring 

FrosTect fås i poser på 2 kg. Opbevar tør, lufttæt, frostfri og uden direkte sollys. Åbnede pakker har en begrænset 

holdbarhed, genforsegling posen forlænger holdbarheden. Holdbarhed: 2 år. 

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 

Ikke beregnet til indtagelse. Vask hænder efter brug. Bær beskyttelsesbeklædning og åndedrætsværn (udstyret med et P3-støvfilter), 

når dette produkt blandes. I tilfælde af en ulykke, eller hvis du føler dig utilpas, konsultere en læge. OPBEVARES UDEN FOR BØRNS 

RÆKKEVIDDE. 
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Produktlicenser 
EG-GØDNING: mærkning i henhold til EC (VO) 2003/2003: EC-G4 kalkstensgødning. Neutraliserende værdi: 55. Nitrogen (N): 0%, Fosfor 
(P): 0%, Kalium (K): 0%. Kategoriseret af EG 2003/2003 som blandet bladgødning. 

 

Ingredienser  Dosering  

Mikronisk calcite 

Fulvic Tør 

Sporstoffer 
Polyethylenglycol 
Harpin protein 

57.15 % 
30.00 % 
11.20 % 
  1.50 % 
  0.15 % 

Dyrkning af frugt 
Frugtdyrkning (strukturel gentagelse) Andre afgrøder 

1,5 kg/ha (250/1000 liter/ha) 
1 kg/ha (250/1000 liter/ha) 
1,5-2 kg/ha (250/1000 liter/ha) 

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 

• Opløses i (klorfrit) vand med en pH-chlor mellem 5-10. 
• Brug vand med en temperatur på mindst 10°C. 
• Lad hvile i 15-30 minutter og rør før brug. 
• Spray det forberedte produkt inden for 4 - 6 timer. 
• Spray 2 dage før frost. FrosTect yder beskyttelse indtil ca. 5 dage efter påføring. 
• Spray over hele afgrødens overflade. 
• Forvent 2-3 timers tørretid efter påføring. 

Kontakt din produktrepræsentant for skræddersyet rådgivning.  
Som med alle organiske materialer, analysen kan variere så meget som 15%. 

GARANTI 
Proplant.dk ApS sælger produktet PHC Frostect. Følg anvisningerne på emballagen nøje, når du bruger produktet. Vi garanterer ikke 

produktets egnethed uden for den oprindeligt tilsigtede anvendelse. Proplant.dk ApS er kun forpligtet til at erstatte produkter, der ikke 

opfylder specifikationerne. Forslag til brug og oplysninger om resultater fra brugen af produktet, indhentet fra producenten, kan 

betragtes som pålidelige. Da Proplant.dk ApS ikke kan føre tilsyn med brugsbetingelserne, er køber/bruger ansvarlig for alle resultater, 

herunder skade eller skade forårsaget af brug af produktet alene eller i kombination med andre materialer. Holdes uden for børns 

rækkevidde. 
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