
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 !
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