Vloeibare meststoffen
©

GreenLeaf

Vloeibare organische meststof NPK 1-1-1 +Fe, verrijkt met nuttige bacteriën en schimmels
GreenLeaf is een vloeibare organische meststof gebaseerd op Aloë vera gecombineerd met
zeewier, humuszuur en micro-organismen. Door middel van fermentatie wordt deze
organische meststof geproduceerd en vervolgens verwerkt tot een stabiel product. Het bevat
verschillende voedingsstoffen die nodig zijn voor extra groei en opbrengst van het gewas. De
combinatie met bacteriën en schimmels geeft een een verbetering van de bodemvruchtbaarheid en een betere (efficiëntere) opname van voedingsstoffen.
Aloë vera verdrijft insecten van het gewas, in het bijzonder spint (bij regelmatig gebruik) en
verhoogt de weerstand tegen schimmel ziekten. Ook worden negatieve effecten van
gewasbeschermingsmiddelen verminderd door de versterking van de waslaag op het blad.

GreenLeaf©:








stimuleert de vegetatieve en generatieve plantengroei
verhoogt de natuurlijke weerstand van de plant en vermindert plantstress
vermindert de kans op spint en meeldauw aantasting
verhoogt de hoeveelheid en de kwaliteit van de productie
verbetert de opname van voedingsstoffen
eenvoudig toe te passen door gieten of spuiten
kan gebruikt worden voor akkerbouw, glastuinbouw en de groensector

Samenstelling:
1% P205, 1% Fe, 345 ppm, ZN, Mg, Ca, B, Mo, Cu, Organische koolstof 5 bevat de volgende
Micro-organismen: Rhizobium (Bradyrhizobium japonicum), Azospirillum sp, Bacillus subtilis,
Aspergillus niger, Lactobacillus sp, Fosfaat vrijmakende bacteriën (pseudomomas putida).
Aloë vera extract bevat aminozuren, mineralen, vitaminen, enzyme, glycoproteinen en
koolhydraten.
Dosering algemeen advies:
Bladbemesting: 1,5% (1,5 ltr per 100 ltr water), 5 ltr per hectare;
niet over knop of bloemen toepassen.
Als gietwater 2,5% (2,5 ltr per 100 ltr water). In alle gevallen, interval 2 a 3 weken.
Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te
laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.

Daar Innogreen VOF over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.

Innogreen, passie voor groen!
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