MIKRONÆRING

MikroSupport®
- chelateret mikronæring

RETTIDIG OMHU SIKRER GRØNNE SUNDE PLANTER I GOD VÆKST

Chelaterede metaller (Fe, Mn, Cu, Zn, Co)
Et chelat er en organisk kemisk forbindelse, i hvilket metallet (Fe, Mn, Cu,
Zn m.fl.) er en del af molekylet, der holdes så fast, at det ikke kan stjæles fra
andre substanser og dermed gøres uopløseligt. Dette betyder, at metallerne
ikke reagerer med negative ioner (borat, molybdat, fosfat og carbonat) i f.eks.
tankblandinger, på jorden eller i planten og hermed gøres uopløselige. De er
derfor fuldt tilgængeligt for planten.
Chelater bliver desuden lettere flyttet derhen i planten, hvor behovet er størst,
hvilket betyder, at deres virkemåde er delvis systemisk.
Chelater absorberes lettere fra rødder og blade samt er lettere assimileret af
planten. Selvom chelater er let opløselige i vand, forsvinder de ikke fra jorden
pga. adsorption (vedhæftning) til jordpartiklerne.
Chelateringsmidlet i sig selv, er påvist at virke vækststimulerende.
Chelateret Mikronæring virker også som føde for vigtige mikroorganismer i
jorden og anvendes i stor stil til næring af mikroorganismerne ved rensning
af forurenet jord.
Korrekt afstemt chelateret Mikronæring (MikroSupport-produkter) er med til at
sikre en god, sund, grøn plante i god vækst længe med et godt immunforsvar.
Bliver planter syge, fordi de angribes eller angribes de, fordi de er syge ?
Klorofyl og hæmoglobin er naturlige
forkomne chelater. Så teknikken
med chelatering af stoffer har altid
eksisteret.

Klorofyl molekyle
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Produktprogram
Interfillers chelaterede MikroSupport® produkter, fosfor produkter, additiver og
service produkter.

MikroSupport®: HvedeSupport		

(Chelateret)
RapsSupport		
(Chelateret)
MajsSupport		
(Chelateret)
KartoffelSupport		
(Chelateret)
ÆrteSupport		
(Chelateret)
RoeSupport		 (Chelateret)
LøgSupport		 (Chelateret)
ManganChelat 35
(Chelateret)
JernSupport 54		
(Chelateret)		
KobberSupport 20
(Chelateret)
ZinkSupport 20		
(Chelateret)
CoboltSupport 20
(Chelateret)
Minomit			(Chelateret)
Mikronit std.		
(Chelateret)
ManganSupport 235
(Mangannitrat 235g Mn)
BorSupport 150F		
(Flydende Bor 150g B)
MolybdænSupport 77
(Flydende Mo 77g Mo)

Andet

CalciumSupport 20
MagnesiumSupport 64
KaliumSupport 360

(Chelateret)
(Magnesiumnitrat 64g Mg)
(flydende kalium 360g K)

Fosfor
produkter:

Fosmagnit		
Ny FosforSupport
PK- Gødning		
Support Løgstart		

(P + Mg)
(P + K)
(P + k)
(P + K + Mg + Zn)

Additiver:

Support Super-ADD
SpraySupport		
Support Kip-R		
BorAdditiv		
Fosmagnit		

(Spredeklæbe middel)
(Spredeklæbe middel)
(Middel til jordmidler)
(Til BorSupport 150F)
(Buffer til pH regulering)

Service
produkter

EpsoTop (Bittersalt)
Universalrengører
RustVærn
Sprøjterens Ekstra

(Mg + S)
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Lidt om dosering
Typisk pr. sæson:
8-12 Liter MikroSupport		
(Chelat)
0,5 Liter Fosmagnit pr. 100 Liter vand (ikke med Bor 150F)
0,1 Liter Support Super-ADD pr. 100 Liter vand
Andet:
Bor-tildeling:
0,5 Liter BorAdditiv pr. 1,0 Liter BorSupport 150F
Phosfor-tildeling:
2,0 Liter Fosmagnit pr. 1,0 Liter Ny FosforSupport
Magnesium-tildeling:
1-2 kg. Magnesiumsulfat/Bittersalt/Epsotop
Altid:
3,0 kg. N fra N32 eller lign til hver kørsel.

Protein/olie kørsel (ved frødannelse)
Kørsel (PS-COHN) + Mikro.
(PS-COHN)		
2,0 Liter Fosmagnit 		
350g (P)+ 125g (Mg)
P - Fosfor		
1,0 Liter Ny FosforSupport
110g (P) + 70g (K)
S - Svovl		
5,0 kg. N (Fra N32 eller lign)
5000g (N)
C - Kulstof		
2,0 kg. Bittersalt 		
200g (Mg) + 260g (S)
O - Ilt 		
1,0 – 2,0 Liter MikroSupport (Chelat)
H - Brint
0,1 Liter Support Super-ADD
N - Kvælstof
-4-

WWW.INTERFILLER.COM

Eksempel - Hvede
Efterår
1 Kørsel:
		
		
		
		

0,5 Liter Fosmagnit pr. 100 Liter vand
3,0 kg. N
1,0 kg. Bittersalt EpsoTop
2,0 Liter HvedeSupport
0,1 Liter Support Super-ADD pr. 100 Liter vand

Forår
1 kørsel Marts/April:
		
0,5 Liter Fosmagnit pr. 100 Liter vand
		
3,0 kg. N
		
1,0 kg. Bittersalt EpsoTop
		
2,0 Liter HvedeSupport
		
1,0 Liter ManganChelat 35
		
0,1 Liter Support Super-ADD pr. 100 Liter vand
Sommer
2-3 kørsler Maj/Juni
		
0,5 Liter Fosmagnit pr. 100 Liter vand
		
3,0 kg. N
		
1,0 kg. Bittersalt EpsoTop
		
2,0 Liter HvedeSupport
		
0,1 Liter Support Super-ADD
Protein Kørsel
(ved kernedannelse)
		
2,0 Liter Fosmagnit
		
1,0 Liter Ny FosforSupport
		
5,0 kg. N
		
2,0 kg. Bittersalt EpsoTop
		
1-2 Liter HvedeSupport
		
0,1 Liter Support Super-ADD pr. 100 Liter vand
		
		

Protein består af PS-COHN: P-Fosfor, S-Svovl. C-Kulstof,
O-Ilt, H-Brint, N-Kvælstof

Chelat

Vækst
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Udbytte
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Plantesaftsanalyse (PSA)
Plantesaftsanalyse er en god og hurtig måde til at se afgrødens kondition på
- lidt som en blodprøve hos mennesker.
PSA giver et øjebliksbillede af, hvad der er tilstede i plantesaften, altså hvad
afgrøden har til rådighed i øjeblikket.
PSA viser saftens pH, ledetal og 16 næringsstoffer, herunder både makro- og
mikro-elementer.
PSA viser tydeligt mangelsymptomer længe før det bliver visuelt (og koster
udbytte), samt ubalancer f.eks. på grund af antagonisme.
PSA’er kan med fordel bruges til:
• at styre efter, hvis man ønsker at dyrke efter ligevægtsprincippet
• at se om efterårsbehandlingen har været tilstrækkelig inden vinter
• at få en indikation "tidlig forår" af, hvad afgrøden enten mangler at optage
eller skal have tilført ved førstkommende lejlighed.
Dvs. PSA’er giver mulighed for at korrigere sin gødningsstrategi i tide.
Visuel mangel/misvækst koster udbytte og sætter tankevirksomheden i gang
- hvorfor ser det sådan ud - for meget Mn, slam, gylle eller andet ?
Her er PSA uovertruffen. PSA giver et helt klart billede af afgrøde-problemet.
Med PSA i hånden, får man hurtigt mulighed for at målrette indsatsen og
mindske udbyttetabet yderligere.
Prisen for en PSA (16 næringsstoffer) er ca. 500 DKK inklusiv porto til Sverige,
så der er ingen grund til at gætte. Få syn for sagen, sort på hvidt. 3-5 dage
efter prøven er afsendt, foreligger der en PSA.
Vejledning for udtagning af plantedele og forsendelsespapir kan rekvireres
ved henvendelse til Interfiller.
Interfiller ser alle plantesaftsanalyser (PSA'er) og kan hurtigt sammensætte
en behandlingsstrategi heraf.
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KONTAKT
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Henrik Gubi
Direktør/Kundesupport
Telefon:			
E-mail:

20 22 53 66
hg@interfiller.dk

Ulrik Pers Madsen
Jordbrugsteknolog/Kundesupport
Telefon:			
E-mail:

31 19 92 66
up@interfiller.dk

Dorte Skovbo
Intern salg/Bogholderi
Telefon:			
E-mail:

56 66 13 66
kontakt@interfiller.dk

Bettina Gubi
Marketing
Telefon:			
E-mail:

53 70 53 66
blg@interfiller.dk

På vores hjemmeside kan du finde yderligere tekniske oplysninger samt downloade
pdf filer med nærmere teknisk information omkring vore produkter.
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Mere end 40 års erfaring indenfor Mikronæring
Interfiller er en dansk familievirksomhed, som beskæftiger sig med produktion,
herunder blanding, fyldning og pakning af kosmetik, rengøringsmidler, pudseog poleringsmidler, desinfektionsmidler og gødning, herunder chelateret
mikronæring som egne produkter og varemærker (siden 1971) .
Interfiller producerer og sælger flydende gødning til skovbrug, gartneri, hobbyog landbrug samt næring til mikroorganismer til vand- og jordrensning, på
egen fabrik i Ølby ved Køge, hvor administration og lager også er placeret.
Har du spørgsmål, forespørgsler eller opgaver, bliver telefonen altid besvaret
personligt.
Interfiller har med stor succes udviklet og solgt gødning og gødningsprodukter
primært til gartneri og landbrug i Skandinavien siden 1971. Interfiller A/S kan
også være behjælpelig med specielle sammensatte gødningsprodukter.

Kvalitetsprodukter
til tiden

Chelater - del
af moderne
planteavl

DK profilfolder.17

Vækst
Optimal
start
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