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Plant-Fit

Plantaardige speciaal meststof met sporenelementen en fulvine NPK 2-1-2
Plant Fit bevordert de bodem- en plantgezondheid vooral waar sprake is van schimmel
aantastingen. De natuurlijke suikers en fulvine zuren voeden de plant, heffen tekorten
op en verbeteren de wortelgroei. Hierdoor krijgen bodempathogenen minder kans en wordt
de vitaliteit van plant en bodem vergroot. Yucca verbetert de verdeling door de bodem.
Plant-Fit ondersteund de bodem biodiversiteit, waardoor het natuurlijke afweer systeem van
de plant wordt ondersteund. De fotosynthese wordt bevordert door de toegevoegde magnesium waardoor de plant zelf nieuwe energie kan aanmaken. Werkt ook bij lagere temperaturen dankzij de fulvine. Een goede bodemstructuur en juiste vochtbalans in de bodem zijn van
directe invloed op de werking van Plant-Fit en van de gezondheid van de plant. Toepassen bij
plantstress, verminderde weerstand, terugkleuring en groeiproblemen.

Plant-Fit©:
●
●
●
●
●

verhoogt effectief de weerstand van plant en bodem
verbetert de opname van voedingsstoffen
bevordert de vitaliteit van de plant
geeft een betere stressbestendigheid
veilig voor mens dier en milieu

Ingrediënten:
2%N, 1%P, 2%K, ijzer, mangaan, magnesium, colloïdaal zilver, yucca, aminozuren, melasse.
Werking
Voorkomt tekorten aan sporenelementen. Stimuleert de groei van plant en wortels.
Heft stressfactoren op en stimuleert het natuureigen afweersysteem.

Dosering:
Algemeen: 1-2 liter per hectare als bladmeststof
Gieten: 2,5 % tot 5%. Herhalen na 14 dagen.
Spuiten: 0,5 % (0,5 liter op 100 liter water). Herhalen na 14 dagen.
Druppel irrigatie: 0,5% 1 x per week. Leidingen naspoelen met schoon water
Niet mengen met andere producten. Verwerking binnen 6 uur
Bewaring: Vorstvrij bewaren. Niet blootstellen aan extreem hoge temperaturen.
Tip: Optimaliseer de bodem biodiversiteit door na een aantal weken organische voeding
en BioBodem te geven.
Gezondheid- en veiligheidsinformatie
Was handen na gebruik. Niet eten of drinken tijdens gebruik, draag handschoenen.
Buiten bereik van kinderen houden
Daar Innogreen BV 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.
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