Technische fiche
Green Booster Pro®
Biostimulant op basis van wormencompost

Versterkt de planten :
PurLife bevat gunstige micro-organismen en humusstoffen die de
plantenvoeding verbeteren :
➢ stimuleert de kieming en de groei.
➢ verhoogt de opbrengst en de groei.
➢ versterkt de weerstand tegen abiotische stress.

Brengt de bodem tot leven :
PurLife is rijk aan gunstige micro-organismen die :
➢ de beschikbaarheid van de voedingselementen verhogen.
➢ het wortelsysteem versterken.
➢ het organisch materiaal in de bodem afbreken

Verbetert de bodem :
PurLife bevat humus die :
➢ uitspoeling van de bodem vermindert.
.

➢ de wateretentie verbetert.
➢ de voedingselementen in de bodem houdt

Gebruik :
➢ Verdunnig van 4 à 5% met water.
➢ Toepassing via bestroeiing of verstuiving.
➢ Te gebruiken tijdens de minst zonnige uren van de dag.
➢ Vermijd het gebruik van fungiciden gedurende 2 weken na en voor het gebruik van Green Booster Pro.

Analyse
Aërobe micro-organismen : > 108 KVE/L waarvan meer dan 106 KVE/L :
-

Adhaeribacter sp
Bacillus sp
Pontibacter sp,
Ideonella sp
Prosthecobacter sp

Totale humus extracten : > 60 mg/L
Granulometrie <80μm
➢ Adhaeribacter sp. : Bacteriën die in de nabijheid van de wortels of in planten leven en hun groei

stimuleren.
➢ Bacillus sp. : Bacterën die stikstof binden ten behoeve van planten en die ziekten kunnen

onderdrukken die veroorzaakt worden door bepaalde bodempathogenen.
➢ Pontibacter sp. : Bacteriën die in de buurt van de wordtels leven en die de groei van planten

stimuleren. Ze verbeteren ook de opname van voedingsstoffen en in het bijzonder de fosfor die
ze weten op te lossen.
➢ Ideonella sp: diazotrophic endophytes: Bacteriën die in planten leven en erin slagen om stikstof

uit de lucht op te vangen en omzetten in assimileerbare vormen zoals ammonium.
➢ Prosthecobacter sp.: Bacteriën die in de nabijheid van de wortels leven.

Bewaring :
➢ Niet blootstellen aan vorst en temperaturen > 35°C
➢ Bewaren in de originele verpakking en zorgvuldig sluiten na gebruik.
➢ Buiten het bereik van kinderen bewaren.
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