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MO·COMBI® - kot dodatek v prahu že zmešamo v substrat v Gramoflorju

MO·VITAL® - kot prah za mešanje z vodo in zalivanje - 
                           za lastno aplikacijo in nadaljne delovanje
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dobro rast rastlin

Hitra rast 

v Sloveniji
MO·KONCEPT

Mikro Organizmi

MO·KONCEPT

Kvaliteta od začetka !

Gramoflorjeva 
preizkušena receptura



Visoko koncentrirani in selekcionirani ikro rganizmi M O
povečajo odpornost na bolezni pri vzgoji rastlin in

pospešujejo koreninjenje na organski način, 
brez večjih potreb po dodajanju kemikalij.

MO·KONCEPT sestavljata 2 proizvoda:

MO·COMBI® kot dodatek v prahu zmešamo v substrat, 
                     vsaj 4-5 tednov pospešuje koreninjenje, preprečuje stres, 
                     in preprečuje nastanek bolezni (antagonist).  

MO·VITAL® kot prah za mešanje z vodo in zalivanje
                  podaljšuje zdravo rast do konca

MO·KONCEPT

Zmanjšuje 
uporabo 
pesticidov 
in fungicidov.

Koristne bakterije+

glive(Trichoderma)+

aminokisline.

PREDNOSTI MO·KONCEPTA:
1. Zdrav začetek in nadaljna rast za rastline
2. Boljše koreninjenje
3. Enakomerna, robustna rast 
4. Reducirane izgube mladih rastlin 
5. Protistresno delovanje za rastline
6. Povečana odpornost rastlin
7. Brez kemikalij
8. V Gramoflorju MO·COMBI® 
    zmešamo v substrat za vas. 

Kvaliteta od začetka !

Ker smo preizkusili 
tudi v Sloveniji, lahko 
povemo nekaj dobrega!
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Gramoflor MO·Koncept je primeren za uporabo v kombinaciji 
z večino znanih pesticidov in fungicidov.

VENDAR NE PRIPOROČAMO UPORABE PESTICIDOV IN FUNGICIDOV
NA ZAČETKU VZGOJE, KER LAHKO UNIČI BAKTERIJE,

KI SO NAJBOLJ KORISTNE ZA KORENINJENJE.



+MO

MO·Combi® in MO·Vital® - NAJMOČNEJŠI PAR

Gramoflor MO·COMBI® IN MO·VITAL® sta univerzalno uporabna za vse hortikulturne pridelke v praktično vseh evropskih 
podnebnih pogojih. Bogato mešanico gliv, koristnih bakterij in organskega mineralnega gnojiva lahko uporabljate v 
raznovrstnih pogojih: ne samo v hladnih in mokrih, ampak tudi v suhih in toplih okoljih. Izbrani mikroorganizmi nudijo 
rastlinam v ustreznih rastnih pogojih optimalno podporo.

Kaj priporočamo:

Za zagotovitev najboljših rastnih pogojev priporočamo lončenje v Gramoflor substrat z dodatkom MO-COMBI. 

MO-VITAL v nadaljevanju poskrbi za zdravo, kakovostno in konstantno nego in rast.

MO·VITAL® najbolje deluje v nadaljnjem procesu vzgoje v kombinaciji s substratom, ki smo mu dodali Gramoflor MO-COMBI. 

Razpoložljiv je v 1kg ali 5kg tubah (možnost večkratne uporabe oz. zapiranja).

Gramoflorjev MO·Concept odlikuje zelo široka primernost uporabe za vzgojo in nego rastlin:
· v rastlinjakih
· okrasne rastline
· vrtne rastline, zelišča, balkonske rastline
· sadno drevje
· zelenjava

POZOR: Uporaba dodatkov MO·COMBI® in MO·VITAL® ni primerna za pridelavo gob.

 MO·COMBI® je v substratu če ima oznako:  +MO
Opis izdelka
Gramoflor MO·COMBI® je specialno organsko mineralno gnojilo, obogateno s koristnimi glivami in bakterijami. Predstavlja 
revolucionarni dodatek, ki pomembno vpliva na krepitev in povečanje odpornosti rastlin. Uporabljamo ga kot dodatek 
Gramoflorjevim substratom.

Gramoflor ga umeša v substrat nekje 100g/m3 substrata, kar pomeni 0,1g / na L substrata.

Obstaja že veliko standardnih substratov (imajo oznako  v nazivu substrata), ki jih že proizvajamo po načelu „just in time“.+MO

Priporočljivo jih je naročiti pravi čas (vsaj 14 delovnih dni pred dobavo).

UPORABA SUBSTRATA: velja pravilo: prej ko se uporabi za saditev bolje deluje! Če ga imamo na zalogi več kot 3 mesece, je 
bolje pri prvi zasaditvi dodati MO-Vital® z zalivanjem, da obnovimo določene bakterije, ki so že zaključite življenski ciklus.

SKLADIŠČENJE SUBSTRATA (ki ima umešan MO-Combi®):

- poleti: najbolje ga je skladiščiti v senci, da se prekomerno ne poveča temperatura v substratu, ki bi pomorila bakterije

- pozimi: ni posebnih zahtev, ker so izbrane bakterije, ki prenesejo zimo

PRIMERI UPORABE PDF NA INTERNETU: http://www.njiva.si  VPIŠITE Kodo artikla: ZE277

Primer substrata
(dodatek +MO):



1 kg prah v lončku
Artikel: ZE277

MO·VITAL® prah za zalivanje rastlin
1. Opis izdelka

Gramoflor MO·VITAL® priporočamo za optimalno nadaljnjo nego in vzgojo rastlin ali kot dodatek pri substratih, ki nimajo 
umešanega MO·COMBI®.
MO-VITAL® je optimalni dodatek za oskrbo rastlin, saj združuje koristne glive in koristne bakterije v kombinaciji s posebnim 
organskim mineralnim gnojilom.

Dodatek MO-VITAL je dobavljiv v obliki rumeno-rjavega kremastega prahu. 

Za optimalno delovanje in zdravo rast uporabite dodatek MO·VITAL® 2- do 3-krat v razmikih 2 ali 3 tednov (odvisno od 
trajanja in težavnosti rastnih pogojev).

MO·VITAL® je na voljo v plastičnih tubah po 1kg ali 5kg (možno ponovno zapiranje).

MIKRO-ORGANIZMI (MO): ZDRAV ZAČETEK ZA ZDRAVE KORENINE IN ZDRAVO RAST!

2. Priporočilo za uporabo Gramoflor MO·VITAL®

- Najprej raztopimo MO·VITAL® prah v mlačni vodi (30 °C max.), nato dodamo potrebno vodo za zalivanje.

- Za nanašanje končne mešanice z zalivalko preko listov uporabite grobo razpršilko zalivalke. Po nanašanju sperite liste z 
izlivanjem v substrat (s čim manj vode – ampak z zadostno količino za izpiranje).

- Druga možnost aplikacije dodatka MO·VITAL® je poplavno zalivanje. Pri tem morate zagotoviti ustrezni razpršilni nivo 10g 
oziroma 100g / 100m2 površine. (Prosimo upoštevajte priporočila glede aplikacije.)

- Za mlade rastline v pladnjih potrebujete večjo količino (10 ali 100g na 100m2) kot za večje rastline, že presajene v končne 
posode.

- Pripravljeno mešanico morate porabiti v roku 24 ur. Za odstranitev usedlin jo pred vsako uporabo premešajte oz. stresite.

Izogibamo se aplikaciji v sončnem vremenu. SKLADIŠČENJE: hraniti v suhem in temnem prostoru. Takoj zapremo pokrov po uporabi. 
Hraniti na 8-12 stopinj Celzija. Trajnost 18 mesecev.

VPRAŠANJE                 
Je bil MO·COMBI® 
umešan v substrat 
predhodno?

Aplikacija 
številka

Čas aplikacije MO·VITAL® NA 
LITER VODE

DA

1 4 tedne po saditvi 10 g na 10 L

2 2 tedna po
prvi aplikaciji

10 g na 10 L

3 2 tedna po
drugi aplikaciji

10 g na 10 L

NE

1 Direktno po
saditvi

100 g na
10L - 30 L

2 2 tedna po
prvi aplikaciji

30 - 50 g na
10L - 30 L

3 2 tedna po
drugi aplikaciji

30 - 50 g na
10L - 30 L

Doziranje dodatka MO·VITAL® na 100 m2 površine 
nasajenih rastlin v rastlinjaku ali na prostem

Gramoflor MO·Concept je primeren za uporabo v kombinaciji z večino znanih 
pesticidov in fungicidov.

Na vašo zahtevo Vam bomo z veseljem poslali 'pozitivni seznam'. Dodatne 
informacije o uporabi in samem izdelku so dostopne na oznakah na samem izdelku 
MO·VITAL®, kakor tudi pri vašem strokovnem svetovalcu za Gramoflor. Pokličite nas! 

Kvaliteta od začetka !

1 kg prah v lončku
Artikel: ZE277

Telefon: 03 710 3200

V Sloveniji zastopa:


