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Plug & play meststoftabletten gecombineerd met rhizobacteriën. Speciaal ontwikkeld
als complete bemesting voor nieuwe en bestaande planten voor een heel jaar. Hiermee worden 
planten zeer onderhoudsvriendelijk en zodoende zijn deze tabletten een kosteneffectieve op-
lossing. De tabletten zijn ideaal voor kuip- of hangplanten en voor de bemestingsbehoefte van 
planten die gekweekt worden voor de retailketen. 

PHC Healthy Start tabletten bevatten zowel macro als micro-elementen voor een gezonde plan-
tengroei. De gedoseerde vrijgave hiervan zorgt dat de plant structureel van een gebalanceer-
de hoeveelheid voeding wordt voorzien. De toegevoegde microbiologie zorgt voor fixatie van 
stikstof, vrijmaken van o.a. mineralen, verhogen van chlorofylgehalte en afbraak van organische 
materialen. De fulvine in de tabletten zorgt voor het mobiliseren van elementen naar de plant en 
het stabiliseren van celmembranen. 

Gecontroleerde jaarbemesting

PRODUCTVOORDELEN

• Bemesting en biologie in één
• Eenvoudige en economische toepassing
• Voldoende bemesting voor een heel jaar
• Geen over- of onderbemesting

• Ideaal voor kuip- en hangplanten
• Reukloos
• Spoelt niet uit
• Kwekerij planten met Healthy Start presteren 
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GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE (PHC) PRODUCTEN

PHC Healthy Start kan met alle PHC meststoffen, PHC mycorrhiza producten en PHC plantversterkers worden ge-
bruikt. Toepassing van Biovin en Fulvic 25 versterken het effect van PHC Healthy Start.

Verpakking, vervoer & opslag
PHC Healthy Start wordt geleverd in twee uitvoeringen. 21 grams tabletten zijn beschikbaar in dozen van 540 ta-
bletten en displaydozen met 25 kokers van 10 tabletten. 10 grams tabletten zijn beschikbaar in dozen van 500 ta-
bletten en displaydozen met 30 kokers van 15 tabletten.  Product trekt vocht aan. Gesloten, droog en vorstvrij op-
slaan.
Houdbaarheid: 2 jaar.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie
Niet bedoeld voor inname. Was handen na gebruik. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt arts 
raadplegen. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Productlicenties
PHC Healthy Start is een organische meststof tablet.



DOSERING

Potinhoud 5 liter en groter (21 grams tablet) Potmaten tot 5 liter (10 gr. tablet)

Potmaat (21 grams tablet)
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GARANTIE
Plant Health Cure verkoopt het product PHC Healthy Start. 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 ge-
bruik 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 pro-
duct alleen of in combinatie met andere materialen. Buiten bereik van kinderen houden. De laatste versie van de datasheet is altijd te vinden op www.phc.eu.
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INGREDIENTEN

Rhizobacteriën 2 %
Organische meststof 77,5 %
Fulvine/humuszuren 4 %
Inerte ingrediënten 16,5 %

AANVULLENDE INFORMATIE

Tabletten 2-5 cm in de grond bij de wortels drukken, aansluitend regelmatig watergeven.  
Raadpleeg uw productvertegenwoordiger voor een advies op maat.
Zoals met alle organische materialen kan de analyse met 15% afwijken.

tot 5 lt. 10 lt. 20 lt. 30 lt. 50 lt. 60 lt. 70 lt. 80 lt. 90 lt. 100 lt.

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9
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Tabletten Nr. 2 4 5 8 12 18 20

Diameter
in cm.

Volume
in liter.

Aantal
tabletten.

9 0,5 1

13 1 1

15 1,5 1

17 2 1

19 3 2

21 4 2

23 5 3
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Bacillus amyloliquefasciens 5.104 kve/gram
Bacillus licheniformis 5.104 kve/gram
Bacillus subtilis 5.104 kve/gram
Bacillus velezensis 5.104 kve/gram
Stikstof (N) 12 %
Fosfaat (P) 8 % 
Kalium (K) 8 % 
Zwavel (S) 3 % 
Ijzer (Fe) 2,5 %




