Viventia е солиден органичен активатор на ризосферата, чиято основна мисия е да постигне
перфектна среда за вкореняване и развитие на културите. Приложението му значително увеличава
плодородието на вашите почви. Viventia концентрира в един продукт основните компоненти, които
определят плодородието и живота на почвите.
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДСТАВЕНИ В VIVENTIA:

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ:
Actibión® : Стимулира кореновата система, усвояването на хранителни вещества и развитието на корените.
Aminovit® : Цялостен енергиен активатор.
BIO® : Адекватна формулация за използване в биологично / екологично земеделие.
ФОРМА:
Прахообразна почва (ПП)
ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:
АМИНОКИСЕЛИНИ

Свободни Аминокиселини
Азот (N) общ
Азот (N) органичен
PH
Качествена аминограма:
Ala, Arg, Asp, Glu, Gly, Hip, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tyr, Thr, Trp, Val
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% p/p
6.0 %
0,8 %
0,5
7

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

СОЛИДЕН БИОЛОГИЧЕН АКТИВАТОР НА ПОЧВАТА И КУЛТУРИТЕ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ

Овощни култури

Инкорпориране в почвата

Разновидности

Плодни дървета

Нови насаждения

250 - 500 гр/растение

Цитруси
Маслини
Лози

Плододаващи насаждения

Прилага се в областта на засаждане, размесен
с почвата. Избягвайте директен контакт с
корените.
Прилагайте в ленти, главно в зоната с найголямо наличие на коренова система.

60-80 кг/дка

Различни култури

Зеленчуци и
Декоративни

Преди разсаждане

60-80 кг/дка

Разсадени растения

60-80 Kg/дка

Прилага се върху площта за разсаждане чрез
смесване с почвата.
Прилагайте в ленти, главно в зоната с найголямо наличие на коренова система.

Момент на приложение: Препоръчително е да се прилага преди началото на вегетацията.

ВНИМАНИЕ:

Избягвайте директен контакт с корените на културите. Когато се прилага в близост
до корена на растението, направете хомогенна смес с почвата или субстрата. При
повърхностни приложения се прилага в зоните с максимална активност на корена.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ: Описва характеристиките и свойствата на продукта, за
допълнителна информация или документация, EPFs, Информационни листове за безопасност
се свържете с техническия отдел.
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