... силата на естественото плодородие ...

RM AGRO+
Описание на продукта:
RM Agro+ е органичен тор е предназначен за обеззаразяване на почвите, за разлагане на растителните остатъци и за повишаване на микробиалната активност. Продуктът повишава естественото плодородие,
предпазва почвите и корените на растенията от атаките на патогените,
оказва благоприятно въздействие върху развитието на растенията.
RM Agro+ представлява водоразтворим прах съдържащ пет щама микроорганизми от рода Bacillus spp (> 109 CFU/г,) (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilis, Bacillus polymixa, Bacillus megaterium)
и спори на микопаразитната гъба Trichoderma harzianum (7.5 x 106 CFU /г.), а също и екстракт от алги
Ascophillum nodosum.

Предимства на RM Agro+:
• Има силен фугициден ефект по отношение на почвените
патогени, като: Sclerotinia, Pythium, Fusarium, Phytophthora,
Rhizoctonia, Verticillium, Makrophomina, Phoma, Pyrenochaeta и
много др.;
• Ускорява разлагането и минерализацията на растителните
остатъци;
• Подобрява структурата на почвата;
• Стимулира микробилната активност;
• Повишава естественото плодородие;
• Оказва благоприятно въздействие върху развитието на
растенията.

Приложение:
RM Agro+ е приложим без ограничение при всички видове:
• зеленчукови култури (вкл. домати, пипер, краставици, салати, фасул,
грах, лук, чесан, зеле и др.)
• трайни храстовидни насаждения (вкл. ягоди, малини, къпини,
касис, Маслодайна роза, шипки и др.)
• овощни градини (вкл. ябълки, круши, сливи, праскови, кайсии и др.)
• Оказва благоприятно въздействие върху развитието на растенията.
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... силата на естественото плодородие ...
RM Agro+ е напълно разтворим във вода, като внасянето може
да стане с обикновена селскостопанска пръскачка или чрез системите за капково напояване.
Концентрацията на работния разтвор не може да надвишава
0,025%, а количеството на водата не може да бъде по-малко
от 50 л/дка. Приготвеният работен разтвор остава стабилен в
продължение на 24 часа.
RM Agro+ e съвместим и може да се ползва заедно с биопестициди. Опитът показва, че RM AGRO+ подобрява остатъчната им
ефективност.

Препоръчителни дози и схеми за третиране:
Препоръчителните дози са:
Приложение

Дози

При всички култури:
• Преди засяване/засаждане (на цялата площ) или с първата за
годината (пролетна) обработка (междуредията)
• През четири седмици през системите зкапово напояване
• С последната за годината (есенна) обработка (междуредията)

Концентрацията на работния разтвор
Количество вода

20 г/дка
20 г/дка
20 г/дка
Не повече от - 0,025%
Не по-малко от 50 л/дка

Допълнителна информация:
•
•
•
•
•

RM Agro+ може да бъде комбиниран с течни биоторове.
Да се избягва смесването с продукти на медна основа.
При употреба да се ползва маска.
Няма карантинен срок.
Съхранение: 24 месеца, (3 – 25 Со) в сухи проветриви помещения, без пряк достъп на слънчева
светлина.
• След отваряне на опаковките да се използва до 4 седмици.
• Разфасовки:

10g

500g

12,5
kg

Използване в биоземеделието:
RM Agro+ е регистриран от FibL за употреба в биоземеделието
RM Agro+ не съдържа ГМО или радиоактивни материали
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