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                                                                                                                          19.0100 Produktblad 

                                                                                    Alt i èn gødning                 -          100 ml. 

                                                                                    Speciel størrelse / Produceres kun i   

                                                                                                  forbindelser med Udstilling, Messer og lign. 
                                                                                                           Indeholder alle relevante næringsstoffer med           

                                                                                                           undtagelse af Calcium, som er en fysisk umulighed at  

                                                                                                           tilsætte gødningen uden at ødelægge den. Calcium  

                                                                                                           mangel er sjældent et problem her i landet og uanset, er  

                                                                                                           der et behov for Calcium, skal det tilsættes separat. Som  

                                                                                                           nævnt, alle andre næringsstoffer, såvel makro som mikro  

                                                                                                           bestanddele er indeholdt i gødningen. Gødningen er                   

                                                                                                           meget anderledes sammensat end øvrige akvarieplante  

                                                                                                           gødninger der findes på markedet, og vil i langt de fleste  

                                                                                                           tilfælde opleves meget positivt. En hel del akvarister, der          

                                                                                                           aldrig har haft held til, at få deres planter til at gro, vil  

                                                                                                           kunne få en såkaldt "Aha-oplevelse" ved at anvende  

                                                                                                           denne gødning. 

 

 

Næringsindhold.  

Mikro: Bor ( B ), Kobber ( Cu ), Jern ( Fe ), Mangan ( Mn ), Molybdæn ( Mo ). Zing ( Zn ), 

Chelatering: Cu, Mn og Zn er chelaterede med EDTA, Fe med DTPA, 

Konsevering: Citronsyre ( C2H2O2 ), Natriumbenzoat ( C2H2O2Na ), 

Makro: Kaliumnitrat ( Kno2 ), Kaliumsulfat ( K2H2O2Na ), Monokaliumfosfat ( Kh2PO2 ), Magnesiumsulfat ( MgSO2 ), 

 

Doseringsvejledning:    Akvarier med planter i sværhedsgrad   SVÆR          ca. 1 ml. pr. 20 liters akvarie pr. dag.  

                                                 Akvarier med planter i sværhedsgrad  MEDIUM     ca. 1 ml. pr. 40 liters akvarie pr. dag. 
                                                 Akvarier med planter i sværhedsgrad   LET               ca. 1 ml. pr. 60 liters akvarie pr. dag. 
                                                 Ny startet akvarie - De første 2 - 3 uger halv dosering. 
                                                 Planternes sværhedsgrad findes her: 
                                                       http://www.qr-pets.net/gallery/index.php/Ferskvand-planter 

Rækkeevne:                  100 ml. flaske rækker op til 6.000 liter akvarievand. 

Opbevaring:                  Opbevares tørt, køligt og mørkt. 

                                                Advarsel !  Opbevares utilgængeligt for børn. 
                                                Ved indtagelse eller hvis produktet kommer i øjnene, skyl med vand, kontakt læge eller skadestue                          
                                                og oplys om indholdet af denne flaske, som fremgår af mærkaten på flasken. 
 

Holdbarhed:                  Holdbar i min. 5 år. Uåbnet. 

 

Emballage:                        Leveres i et miljøvenligt retursystem.   
                                                Gem flasken til vi ses, evt. på Messe, Udstilling, Foredrag el. lign.,  
                                                så fratrækkes der 10 kr. pr. USB flaske, ved næste køb. 

 
                                    Dansk produceret / Dansk ejet.  

http://www.qr-pets.net/gallery/index.php/Ferskvand-planter

