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KÜLSŐ VÉDELEM

SoftGuard (kitozán)
Miért hasznos a SoftGuard?
A kitozán a növényre permetezve beindítja annak

Mi is a kitozán?

védelmi rendszerét és az 10-14 napig felkészülve

A kitozán a kitin kisebb részekre bontásával

várja a baktérium, gomba és rovartámadásokat.

keletkezik. A kitin pl. a gombák és rovarok külső

A NASA a MIR űrállomáson is eredményesen hasz-

„páncélzata”

nálták a növények védelmére a kitozán hatóanyagot!

IMMUNRENDSZER ERŐSÍTÉS

Tricho Immun

Mi is a Trichoderma gomba?

Miért hasznos a Tricho Immun?

A termékben lévő Trichoderma gombát a Debrece-

A termékben lévő Trichoderma gomba törzsei

ni Egyetem kutatói fedezték fel 2015-ben a tokaji

bejutnak a növénybe, és azt belülről védik, vala-

borrégióban. Megfigyelték, hogy az ezen gomba

mint olyan anyagokat termelnek, melyekkel annak

törzseket tartalmazó tőkék egészségesebbek és

immunrendszerét erősítik.

(Trichoderma gomba)

szebbek. Később a kísérleteket sikeresen kiterjesztették az egész országra és más növényekre is.
A Tricho Immun magyar kutatás-fejlesztés eredmé-

HUMUSZ NÖVELÉS

Blackjak

Mi is a humusz?

Miért hasznos a Blackjak?

A humusz a talaj legértékesebb része, mivel itt

A Blackjak Európa vezető humusz terméke, mivel a

„laknak” a hasznos gombák és baktériumok,

legjobb minőségű Leonarditból készül és optimá-

Tömege 100-szorosának megfelelő mennyiségű

lisan enyhén savas (4,5-ös) a pH-ja! Ezzel javítja a

vizet képes megkötni, valamint táplálék forrás.

talaj szerkezetét, valamint vízmegtartó képességét!

MIKORRHIZÁS NÖVÉNYTÁPLÁLÁS

MikoMax Garden

Mi is a Mikorrhiza gomba?

Miért hasznos a MikoMax Garden?

A Mikorrhiza gombák már több tízmillió éve élnek

A Mikorrhiza gomba egybenőve a növény gyö-

együtt szimbiózisban a növények gyökerével. A hifa-

kerével azt egész életében támogatja, védi és

fonaluk egy része belenő a gyökérbe, míg a többi

táplálja, valamint javítja – morzsalékossá teszi

része távolról vizet és tápanyagot gyűjt be.

– a talaj szerkezetét!

nye és Magyarországon kerül előállításra!

ALGÁS NÖVÉNYTÁPLÁLÁS

Asco Alga

Mi is az alga?

Miért hasznos az Asco Alga?

Az algák olyan fotoszintetizáló tengeri élőlények,

A termékben lévő Ascophyllum nodosum tengeri

melyek szélsőséges körülmények között is képesek

alga kivonata rendkívül magas koncentrációban tar-

gyorsan nőni. Ez elérheti akár az 1 métert is egy nap

talmaz a növények számára hasznos aminosavakat,

alatt! Az algákat használja a kozmetikai ipar, valamint

vitaminokat, tápelemeket és növényi hormonokat.

sok emberi táplálékkiegészítő alkotó eleme.

JAVASOLT
TECHNOLÓGIA
MikoMax Garden
(ültetéskor)

Tricho Immun permetezés
(ha már van levélfelület)

SoftGuard és
Asco Alga permetezés
(havonta 1-2 alkalommal)

Blackjak beöntözés
(havonta)

SoftGuard

Blackjak

A baktérium-, gomba- és rovartámadások előtt

Havonta kell a növények alatti talajra kijuttat-

kell a levélre permetezni. Szükség esetén 10-14

ni. Egy 10 literes kannába 1-2 dl terméket kell

naponta ismételni. A növények számára kritikus

bekeverni, és beöntözni vele a talajt. Vigyáz-

időszak a virágzás időszaka és az intenzív növe-

zunk, hogy máshová ne kerüljön, mert a humusz

kedés. A terméket minden növényen alkalmazhatja!

fekete színe mindenen meglátszik. A terméket
minden növényen alkalmazhatja!

Tricho Immun
Minél hamarabb ki kell permetezni a növényre,

MikoMax Garden

hogy be tudjon hatolni abba és el tudja kezdeni

Vetés, palántázás vagy ültetés előtt kell a mag

az immunrendszer erősítést. Egy háti permete-

vagy a gyökér alá szórni. A talaj mindenképpen

zőbe 100 g terméket kell bekeverni, és azonnal

legyen nedves, hogy a Mikorrhiza gomba tudjon

kipermetezni a zöld növényi részekre. A terméket

benne növekedni. Kijuttatás után a talajt ne boly-

minden növényen alkalmazhatja!

gassuk, mert azzal elvágjuk a gomba hifa fonalait.
A termékben található 6 féle mikorrhiza törzs

Asco Alga

alkalmas bármelyik talaj típuson megélni.

2-4 hetente kell rápermetezni a zöld növényi
részekre, mert csak ott tud felszívódni, azonban
ha a talajra kerül, ott is hasznosul. A termék minden növényen alkalmazható!
A termékeket forgalmazza:

A termékek megvásárolhatóak a shop.kert.tv oldalon.
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