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6+16+6

En jordförbättrare av högsta kvalitét
med kaliumfosfat, kväve och salter av
humussyra.
Tillgängliggör näringsämnen, stärker
rotsystem och minskar bevattningsbehovet.
En flytande näringslösning och jordförbättrare avsedd för växter och
frön med särskilt behov av fosfor. Behandling med PROSOIL-produkter
ökar tillgängligheten av makronäringsämnena i jorden mellan 1,5 -2,5 ggr.
ProSoil 6+16+6 är en miljöanpassad växtnäring för odling och jordbruk
baserad på Sydafrikanskt kol, med brett spectrum av micronärings- och
spårämnen.			

Skakas noggrant innan användning.

För mer information, besök www.ecofarma.se

ecofarma

0+3+10
Humusbaserad jordförbättrare av högsta kvalitet.
Ger starkare rotsystem och minskar
bevattningsbehovet.
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PRODUKTINFORMATION
En ﬂytande näringslösning och jordförbättrare avsedd för växter och
frön som har ett lägre behov av kalium och fosfor. Behandling med
PROSOIL-produkter ökar tillgängligheten av makronäringsämnena i
jorden med mellan 1,5 -2,5 ggr. ProSoil 0-3-10 är en miljöanpassad
växtnäring för odling och jordbruk baserad på Sydafrikanskt kol, med
ett brett spectrum av micronärings- och spårämnen.
DOSERING
Dosering 75- 150 liter / ha. Skall vattnas ner i jorden , vatten-mängd
efter behov och utrustning.

Första applicering innan eller vid plantering, och andra applicering efter
skörd. Fungerar som jordförbättrare till både lätta sandjordar och
tunga lerjordar.
FÖRVARING
Förvaras i temperatur mellan 0-40°C. Skyddas från värme och direkt
solljus och förvaras under torra förhållanden. Öppnade förpackningar
bör återförlutas väl.
INNEHÅLL
Fosfor (P) 3%, Kalium (K) 10%, Humussalter och humuspartiklar 75%
(15% aktiva).

BEHANDLING
Vattnas ner i jorden vid plantering. 1-2 ggr per år efter behov och
förutsättningar, jordanalys, och gröda.

DOSERING

ENKELT ATT SPRIDA UT!
Fäst munstycket på din trädgårdsslang.
Se till att få jämn spridning.

KONTAKTINFORMATION
Stenlyckan 9
Tel:
+46 031-55 05 90
417 46 Göteborg
E-mail: info@ecofarma.se

www.ecofarma.se

Första vårappliceringen kan ske när jordtemperaturen når 5°C.
OBSERVERA: Vätskan skall skakas rikligt innan användning.
Yta/Behandling
Vattnas ner i jorden vid plantering
Mängd / ha
100-300 liter
Vatten / ha
Skall vattnas ner i jorden , vattenmängd efter behov och utrustning .
Behandlingar
1-2 ggr per år efter behov och förutsättningar, jordanalys, och gröda.

INNEHÅLL
Humussyra: 50%
Fulvosyra: >5 %
Fosfor (P): 16%
Kalium (K): 6%
Kväve (N): 6%
pH 9
FÖRPACKNINGSSTORLEKAR
Storlekar: 20 L, 208 L, 1000 L
FÖRVARING
Förvaras i temperatur mellan 0-40°C.
Skyddas från värme och direkt solljus och förvaras
under torra förhållanden. Öppnade förpackningar
bör återförlutas väl.

Första applicering innan eller vid plantering. Fungerar som jordförbättrare
i alla typer av jord, från lätta sandjordar till tunga lerjordar.

Humus- och fulvosyra är naturliga beståndsdelar i jordmånen och har stor betydelse för växternas förmåga att tillgodogöra sig näring. Humussyran
hjälper mikroorganismerna att mineralisera organiskt material till lättillgängliga näringsämnen, och skapar samtidigt en porösare jordstruktur som
stimulerar rötternas tillväxt. Fulvosyran binder sig till (chelaterar) mineralerna så att växtcellernas förmåga att ta upp näringen ökar och förbättrar
dessutom cellernas ämnesomsättning.
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