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3 A 86 PŁYN
CENA:

260,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: DOSTAWA OD PRODUCENTA

OPIS PRZEDMIOTU

3 A 86 płyn
Preparaty roślinne z wodorostów
Dodatki roślinne wykorzystujące substancje roślinne
Do produkcji 3 A86 pozyskujemy z morza trzy różne rodzaje alg. Są one delikatnie suszone, mieszane, a następnie drobno
mielone w specjalnym procesie i pakowane w worki foliowe.
3 A86 ma trzy efekty:
Sole mineralne zbierają się i rozpraszają światło słoneczne
Liście nagrzewają się, wzrasta produkcja chloroﬁlu
Metabolizm jest wzbogacony substancjami witalnymi
Oznacza to szczegółowo:
3 A86 to roślinny tonik, który ma trwały wpływ na metabolizm i tworzenie korzeni rośliny. Wzrost, zdrowie i odporność są
pozytywnie promowane.

3 A86 jest używany w procesie opryskiwania i może być mieszany i stosowany ze wszystkimi dostępnymi w handlu pestycydami i
środkami do opryskiwania.

3 A86 pozwala roślinom łatwiej przezwyciężyć stres pogodowy (susza, zimno, przelanie) i spowolnienie wzrostu .
3 A86 promuje wczesne, głębokie i rozległe zakorzenienie kultury. Zwiększa to zdolność wchłaniania składników odżywczych i
wody, dzięki czemu gwarantowane jest lepsze wykorzystanie nawozu. Jakość i wydajność są zwiększone, co przyczynia się do
pozytywnego wyniku operacyjnego.

3 A86 składa się wyłącznie z naturalnych surowców z morza. Idealna kompozycja mikroelementów, minerałów i pierwiastków
śladowych, a także witamin i enzymów, lantanowców i stymulantów wzrostu, dostarczanych przez naturę, odżywiają i
wspomagają żywotne życie gleby. Spowolnienie degradacji humusu. Zwiększona masa korzeni (do 30% więcej) dostarcza do
gleby więcej materii organicznej. Służy jako pokarm dla robaków i mikroorganizmów, które coraz częściej wytwarzają zdrową,
bogatą w składniki odżywcze i witalną próchnicę, której potrzebują rośliny. Długofalowy wpływ na regenerację gleby ma
pozytywny wpływ.

Kwiaty:
2x w tygodniu: dodaj 1 czubatą łyżeczkę do 5 litrów wody.
Przed kwitnieniem: 1 czubatą łyżeczkę na 5 litrów wody, spryskaj liście.
Trawnik:
Po skoszeniu: spryskaj 3 A86 (co najmniej 3 razy w roku). 1 czubata łyżka stołowa na 5 litrów wody.
Wiosną / jesienią: posyp 1 czubatą łyżkę stołową na 1 m2 i lekko wymieszaj.
Drzewa owocowe i grządka warzywna:
1 czubata łyżka stołowa. 3 proszek A86 na 10 litrów wody lub 50 ml 3 A86 płyn na 10 litrów wody. Drzewa owocowe
należy spryskać nim przed i po kwitnieniu. Przed posadzeniem sałaty lub warzyw 1 czubatą łyżkę 3 A86 należy rozłożyć
na 2 - 3 m2. Po posadzeniu należy wlać 3 A86. Woda deszczowa byłaby idealna.
Rośliny:
3 A86 nie należy stosować na roślinach, które wymagają niskiego pH (środowisko kwaśne) np. B. rododendron, azalia,
wrzos, gleba bagienna lub rośliny bagienne itp.
3 A86: 1 czubata łyżeczka (proszek) odpowiada 20 ml (płyn).
Przed sadzeniem zanurz korzenie w wodzie, a następnie pokryj je z 3 A86.
Uprawy specjalne, takie jak truskawki, krzewy, jagody, owoce, itp .:
Rozpyl na początku wegetacji: 150 ml 3 A86 płyn na 10 litrów wody
Spryskaj dwa razy przed kwitnieniem : 150 ml 3 płynu A86 na 10 litrów wody
Spryskać dwukrotnie po kwitnieniu: 150 ml 3 płynu A86 na 10 litrów wody
Instrukcje prawidłowego przechowywania:
Chronić przed słońcem i zimnem. Chronić przed dziećmi.
Ten produkt znajduje się w katalogu zasobów rolnictwa ekologicznego w Austrii.

Uprawa

3A86 Proszek g / ha

3A86 Płyn l / ha

1000 - 1200
g/ha 1000 - 1200 g/ha
1000 - 1200 g/ha
800 - 1000
g/ha 1000 - 1200 g/ha
1000 - 1200 g/ha
1000 g/ha
1000
g/ha 1000 g/ha
1000 - 1200 g/ha

1,5
l 1,5 l
1,5 l
1,5
l 1,5 l
1,5 l
1,5
l 1,5 l
1,5 l
1,5 l

Czas
Zboża
Rzepak
Buraki cukrowe
Ziemniaki

jesienią na plony
od początku do połowy krzewienia,
przy kiełkowaniu
jesienią
na początku wegetacji
podczas pączkowania
2 Liście właściwe
4 - 6 Liści właściwych
przed osiągnięciem gęstości
3 opryski w odstępach
1 – 1,5 tygodnia

Małe ilości

Warzywa

3 opryski
minimalny odstęp ok. 10 dni

1000 g/ha

1,5 l

30-50 ml
w 10
litrach
wody

Silos & kukurydza 3 opryski
minimalny odstęp ok. 10 dni
Ogrody
3 opryski na początku wegetacji
przed kwitnieniem,
podczas i po kwitnieniu

1000 - 1200
1,5
g/ha 1000 - 1200 g/ha l 1,5 l
400 g na 100 l wody
1,5 l w 200-300 l 100 ml
wody
w 10
litrach
wody

Winorośla (właśc.

3 opryski na początku wegetacji
przed kwitnieniem,
na koniec kwitnienia

400 g na 100 l wody

Łąki

co najmniej 3 tygodnie
przed koszeniem lub po kwitnieniu

1000 g/ha

Cmiel ( Cmiel )

15 - 20% wzrostu
przy 50% wzroście
podczas kwitnienia

1000 g/ha
1,5
3000
l 3,0 l
g/ha 4000 - 5000 g/ha 3,0 l

po koszeniu
co najmniej 3 razy w roku.

1000 g na 200 l wody

1,5 l w 200 - 300
l wody
1,5 l

Trawnik

Kwiaty

2 x w tygodniu

Płyn:
50 ml w 10
litrach
wody
Proszek:
1 łyżeczka
na 10
litrów
wody
Płyn:
50 ml w 10
litrach
wody
Proszek:
1 łyżeczka
na 5 litrów
wody

Zawartość: 1 kg | 1 litr | 5 litrów
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