
alfa Root WG
NPK (3-7-15) Forbindelse Gødning, der indeholder organisk materiale

Net Indhold:
3 x 5kg (15 Kg)

Udløb: 4 år efter fremstillingen Dato.

Fremstillet til:  Oilean Glas Teoranta
Ballymoon Ind. Est., 
Kilcar, Co. Donegal,
Ireland. 
Tel: +353 (0) 749 738860
Fax: +353 (0) 749 738854
www.ogt.ie
Fremstillet i Spanien efter:
Trade Corporation International, S.A.U.

DOSERING og benyttelse
Alfa Root WG anbefales især til sin ansøgning til jorden ved hjælp af en hvilken som helst 
vandingssystem til rådighed. Det anbefales at anvende i de kritiske perioder som aktiv vækst og stress 
betingelser.
DOSERING
10-15 kilo per hektar
Påfør hele vækstsæsonen.
KOMPATIBILITET
Alfa Root WG er kompatibel med de fleste af gødningsstoffer og agrokemiske produkter, der normalt 
anvendes, undtagen mineralske olier, calciumnitrat, produkter, der indeholder kobber, svovl, sure 
reaktionsprodukter
og herbicider som ikke er kompatible med organisk stof. Det anbefales at teste produktet før blanding, 
og at askt echnically autoriseret personale til råds.
ADVARSLER, håndtering og opbevaring
Holde utilgængeligt for børn. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Opbevar i en frisk, tørt sted og holde sig væk fra ekstreme temperaturer. Må kun opbevares i original 
beholder. Brug produktet i henhold til instruktionerne i denne etiket.
I tvivlstilfælde, kontakt autoriserede teknikere.

Ansvarsfraskrivelse: Anbefalingerne og oplysninger kommer fra flere forsøg og undersøgelser, der 
havebeen gennemført, dog under ansøg-ning af produktet flere faktorer ud af
vores kontrol kan finde sted (tankblandinger, ansøgning, klimatiske forhold, etc.).
Enhver recommendationmust tjene som en guide og tilpasses de lokale forhold.
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Garanteret Indhold:

Total kvælstof (N):
Fosfor (P) opløseligt i vand: Kalium (K) 
opløseligt i vand:
Total humus ekstrakt:
Gratis Aminosyrer:
Jern (Fe) chelateret med EDDHA, Fe-EDDHA: 
Mangan (Mn) chelateret med EDTA, Mn-
EDTA: Molybdæn (Mo) opløseligt i vand:
Zink (Zn) chelateret med EDTA, Zn-EDTA: 0.2% w/w 

Lot nummer / Fremstilling dato: 




