NY kulde-tolerant stamme!

FloraGro
Vækstfremmende jordbakterier
Beriger mikorlivet i rodzonen til gavn for udbytte og plantens stresstolerance.
Indhold:

5 liter

Bacillus atrophaeus, 2,5 x 1010 CFU/ml

Virkemåde
Jord-bakterierne i FloraGro er udvalgt efter et stort screeningsarbejde på Humboldt Universitet i Berlin. De koloniserer
jorden omkring plantens spirende rodnet og er bl.a. medvirkende til at nedbryde- og gøre næringsstoffer tilgængelige og
forebygge stresssymptomer. Der er dokumenteret hurtigere rodetablering, vækst og merudbytte i flere kulturer.
FloraGro kan bruges både i væksthus og på friland, da det indeholder en ny kuldetolerant stamme, der er
aktiv ved 8 - 42° C.

Behandling
1) Vandes ud i vækstmediet efter stikning/såning/plantning eller på småplanter før udplantning. Velegnet til drypvanding.
2) Iblandes regelmæssigt i returkar i gartnerier for tilførsel af gavnligt mikroliv.
3) Friland: Sprøjtning i rækker efter såning (f.eks. gulerødder). Bejdsning af sætteløg, læggekartofler etc.
Behandling kan gentages efter behov i kulturer med fattigt mikroliv; f.eks. hver 4.-6. uge i grodan og sphagnum/coco peat.
FloraGro kan blandes med de fleste gødninger/pesticider, men kontakt BioPlant for nærmere information før brug.

Dosering:
Vanding væksthuskulturer: 400-800 ml./1.000 kvm.
F.eks. til 100 kvm: 80 ml iblandet ca. 200 liter vand.
Returkar: 250 ml. pr. 10 kbm. Gentages hver 7.-14. dag.
Friland: 0,5 -2 liter/ha (rækkevanding/-sprøjtning). Bejdsning af kartofler: 100 ml/500 kg

Opbevaring: tørt og frostfrit ved 5 - 20°C, adskilt fra fødevarer.
Holdbarhed: 2 år ved stuetemperatur.

Omrystes før brug!

Produktet indeholder ikke sundhedsskadelige stoffer og der er ingen behandlingsfrist eller negativ effekt på nyttedyr.

Forhandler: Borregaard BioPlant ApS, Tlf. 86 78 69 88 www.bioplant.dk, Produceret i Tyskland
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