
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

Macronäring Micronäring 

11 % Kväve (N)  
Likv. med 61 g N/l 
9% NH2 kväve 
2% NO3 kväve 

0,05% Koppar (Cu) 
Likv. med 
0,024 g Cu/l 

3 % Fosfor (P₂O₅) 0,1 % Järn (Fe) 
Likv. med 
0,246 g Fe/l 

7 % Kaliumoxid (K₂O) 
7% K likv. med 123 g 
K₂O/l 

0,5 % Mangan (Mn) 
Likv. med 
0,123 g Mn/l 

Samtliga näringsämnen är 
vattenlösliga. 

Samtliga metalliska 
mikronäringsämnen är 
komplexbundna med 
EDTA. 

Produkten innehåller 
algextrakt. 

l 

Växtsaft från Ecklonia Maxima 

Fytohormoner 
(växthormoner) 

Aminosyror Vitaminer 

Naturliga Auxiner 
Indol-3-ättikssyra 
och derivat 
Naturliga 
Cytokininer 
Gibberelin, spår 

Glycin, Alanin, 
Valin 
Leucin, Isoleucin, 
Serin, 
Treonin,Tyrosin, 
Lysin 
Asparaginsyra, 
Prolin 
Osv. 

Vitamin A 
Vitamin B, flera 
Vitamin C 
Vitamin E 

Mineralinnehåll: 
Kväve, Kalium, Koppar, Järn, Mangan. 
Metallerna är komplexbundna med EDTA. 

Vitanica®MC 
11-1-5+mikro 

 
Flytande NPK gödselmedel med 
algextrakt (kelp) för gräsytor. 
Lämplig även för träd och buskar. 
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Vitanica MC 
Produktinformation: 

Flytande organiskt mineral NPK-gödselmedel baserat på 
tångextrakt. Används till bladgödsling av grönytor under 
hela växtsäsongen. Även lämplig för gödsling av träd och 
buskage i t ex kommunala grönområden. 

Vitanica MC innehåller förutom mineralnäringsämnen 
värdefulla växthormoner, vitaminer och aminosyror. 

Dessa är utvunna ur algen Ecklonia Maxima med en 
mycket noggrann och patenterad kallpressningsmetod. 
Vitanica MC stimulerar växternas tillväxt och vitalitet med 
sitt välbalanserade innehåll av kemiska och biologiskt 
aktiva ämnen. 

 

Effekt:  

Produktens innehåll av fytohormoner stimulerar 
rottillväxten och utvecklingen av dem i marken. 
Aminosyrorna och vitaminerna förbättrar den 
fotosyntetiska förmågan och gräsets motståndskraft mot 
sjukdomar och stress.  

Därmed säkerställ sen frisk och sund grönyta. 

Information till användaren: 

Noggranna tester har visat att produkten är lämplig för 
rekommenderade ändamål när de används enligt våra 
instruktioner. Prova först i liten skala innan produkten 
används i dina odlingsrutiner. 

Användaren är själv ansvarig för att lagerhållning och att 
användning sker enligt instruktionerna. 

Förvaring: 

I oöppnad förpackning förvaras Vitanica vid +5 - +40 °C 
och skyddat från direkt solljus. Undvik om möjligt 
variationer i temperatur. Förvaras oåtkomligt för barn och 
djur. Undvik att andas in ångor vid användning. Öppnad 
säck återförsluts ordentligt och förvaras torrt. 
     

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

Period Mängd Koncentration Kommentarer 

Vår/ sommar 10-30 l/ha 1-3,0% 400-800 liter vatten/ha rekommenderas. Ingen 
bevattning är nödvändig efter applicering. 

Höst/sen höst, sept-dec 10-20 l/ha 1-2,0% 400-800 liter vatten/ha rekommenderas. Ingen 
bevattning är nödvändig efter applicering. Endast 
under frostfria väderförhållanden. 

Efterföljande behandlingar:    

Vår/vinter 5-10 l/ha 0,5-1,5% Ungefär 4 veckor efter första applicering, även i 
kombination med växtskyddsåtgärder eller 
vätmedel. 

Period Mängd Koncentration Kommentarer 

Första behandling    

Vår, feb-maj 10-20 l/ha 1-3,0% Möjligt även med 400-600 liter vatten/ha. 

Sommar, maj-aug 10-20 l/ha 1-2,0% 600-1000 liter vatten/ha rekommenderas. Ingen 
bevattning är nödvändig efter applicering. 

Höst/ sen höst, sept-dec 8-10 l/ha 1-2,5% Möjligt även med 400-600 l vatten/ha. Endast under 
frostfria förhållanden. 

Efterföljande behandlingar    

Vår/vinter 2-5 l/ha 0,5-1,5% Ungefär 4 veckor efter första applicering, varje till 
varannan månad. Även i kombination med 
växtskyddsåtgärder. 

Tillsammans med växtskydd 5-10 l/ha 0,5-1,5% Tillsätt Vitanica MC i tankblandning. 

Kombinerat med vätmedel för att 
förebygga torrfläckar 

5-15 l/ha 0,5-2,0% Tidigt under torra vår- och försommarförhållanden 
använd 800-1000 l vatten/ha. 

Period Mängd Koncentration Kommentarer 

Vår/ sommar 2-3 l / 100 l 
vatten 

2,0-3,0% Bevattning eller vattning av jord i rotzonen. 

Art.nr. Benämning                 Fpn      Fpn/ pall     
807 503    Vitanica MC      10 lit   40 st    

Färg: 
Ljusgrön 
 
Densitet bulk:  
ca 1230 g/l 
 
PH värde: 
Ca 5 

 
 

Vitanica®MC 
11-1-5+mikro 
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Blandbarhet: 
Vitanica MC är möjlig att blanda med nästan alla vanliga 
växtskyddsmedel. Vi rekommenderar att provblanda i små kärl, för 
att kontrollera att det inte bildas fällning eller oönskad reaktion. 
Användning:  
Vitanica MC sprutas eller vattnas ut. Kan användas under hela 
växtperioden så länge temperaturen ligger över 0° C. Appliceringen 
är mest effektiv innan olika stressituationer som hård klippning, hög 
värme, frost eller i riskperioder för sjukdomsattacker. 

 

 

 
 

Rekommendationer vid användning: 
För sportplaner och fairways, spruta med 400-800 l vatten/ha. 

För greener och tees, spruta med 600-1000 l vatten/ha 

För träd och buskage. 


