uprawa

EM°5
Odporność na piątkę!
Skuteczna pomoc w walce z chorobami i szkodnikami.
EM Efektywne Mikroorganizmy® to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów o właściwościach
probiotycznych i regeneracyjnych, opracowana przez profesora Teruo Higa z Japonii.
EM°5 jest preparatem mikrobiologicznym, służącym do wzmacniania odporności roślin i odstraszania
szkodników. Zawiera specjalną kompozycję Efektywnych Mikroorganizmów EM®, wspierających
naturalne mechanizmy ochronne roślin, a także fermentowane wyciągi roślinne, dodatkowo
zwiększające skuteczność preparatu w odstraszaniu szkodników.

Działanie:
Preparat najkorzystniej jest stosować w okresach poprzedzających wystąpienie patogenów roślin, jako
zabiegi profilaktyczne lub jako ostatni etap wzmacniania zdrowia roślin w okresie, gdy zastosowanie
ŚOR jest niemożliwe.

Cechy produktu:
Wzmacnia odporność roślin na ataki patogenów
Odstrasza szkodniki
Poprawia odżywienie roślin
Ogranicza rozwój pleśni
Nie wymaga okresu karencji do konsumpcji

w w w . e m g r e e n . p l

Stosowanie:
Ogród
Oprysk 1% roztworem (1:100),
np. 10 ml na 1 litr wody

Uprawy
Oprysk:
od 2 l do 5 l EM°5 w minimum 400 litrach wody.

Podlewanie 0,5% (1:200),
np. 5 ml na 1 litr wody.

Podlewanie lub fertygacja:
0,5% roztworem bezpośrednio w okolice strefy korzeniowej
Oprysk można powtarzać co 7 dni

Uwagi:
Działanie polega na odstraszaniu szkodników i indukowaniu naturalnych mechanizmów
ochronnych roślin.
Przed zastosowaniem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
Preparat można połączyć w jednym zabiegu z preparatami EM Naturalnie Aktywny i EM Multi Grower,
oraz z nawozami dolistnymi, aminokwasami i kwasami humusowymi.

Skład:
Woda, melasa trzcinowa, Efektywne Mikroorganizmy EM®, Antyutleniacze EMX Gold®, Czosnek,
Papryka Chili, Ocet Jabłkowy, Alkohol.
Nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie (GMO).

EM°5 jest produktem bezpiecznym dla ludzi, zwierząt i środowiska. Posiada Atest Państwowego
Zakładu Higieny PZH/BT - 3476/2018.
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