
TERRAFERT MAA  (Terrafert Soil)

Terrafertin käyttö stimuloi juurien kehitystä, aktivoi maaperän mikrobien elämää ja myös vahvistaa 
lisätyn lannoitteen vaikutusta. Terrafert Maa sisältää mikro-organismeja, jotka kiinnittävät typen ja 
hiilen ilmasta. Sitä kastellaan maaperään laimennettuna vedssä, mutta parhaiten se toimii yhdessä 
EM-Activen kanssa. Terrafert laimennetaan vedessä 1: 2000. Näin 100 ml:sta saadaan 200 litraa 
laimennettua valmista liuosta.

Vahvistaa kasvien juuria,  vahva juuristo = vahva kasvi.

Säilytys
Säilytä viileässä ja pimeässä paikassa. (8-18C asteissa). Parasta ennen-päivämäärä koskee 
avaamatonta pulloa. Avattu pullo tulee käyttää kolmen kuukauden kuluessa. 
Huom. Koska Terrafert sisältää biologisesti aktiivia aineita, pullossa saattaa joskus tapahtua 
käymistä. Se ei ole vaarallista eikä pilaantunutta, mutta paisunut pullo pitäisi käyttää 
mahdollisimman pian.

Sisältö
EM, eli tehokkaita Mikro-organismeja, rasvaa- ja selluloosaa hajottavia bakteereja, 
ruokosokerimelassi, fosforihappoa, merilevää, humushapot, vesi.
Tehokkaat mikro-organismit ovat seos maitohappobakteerien (Lactobacillus casei, Lactobacillus 
plantarum), fotosynteesibakteerit (Rhodopseudomonas palustris) ja hiiva (Saccharomyces 
cerevisiae). Luokiteltu luokan 1 mikro-organismiin - vaaraton ihmisille ja eläimille.

SUOSITUSOHJEET

Ensimmäisen kerran käytät kasteluun istutuksen yhteydessä:  
50 ml EM-Active, 10 ml Terrafert Maa ja 10 litraa vettä.

Toista käsittely tarvittaessa pienemmillä pitoisuuksilla: 
10 ml EM-Active, 5 ml Terrafert Maa ja 10 litraa vettä.

Terrafert Maa on hyvä kastella maaperään puun istuttaessa tai kun haluaa tehostaa mikroelämää 
entisestään vanhan puun alle.

Isommat puutarhat: Laimennus 1:10 (50 ml + 500 ml vettä).
Valmista maaperää kastelemalla viljelyaluetta vähintään viikko ennen kylvöä ja istutusta 
käyttämällä 0,5dl seosta / m2 

Valmis liuos kastellaan ulos kaikki kerrallaan, näin tehokkaat mikro-organismit ovat aktiivisimpia ja
antavat parhaimman hyödyn maaperään.

Tärkeää terveyteen liittyvää tietoa:
• Vältä aineen joutumista silmiin ja limakalvoille.
• Tuotteen hengittäminen vahingossa on vaaraton eikä vaadi erityistoimenpiteitä.
• Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
• Terrafert Maalla käsitellyillä vihanneksilla ei ole varoaikaa ennen sadonkorjuuta.
• Sisältää biologisesti aktiivista ainetta, nesteen volyymi voi kasvaa.
Terrafert Maa voidaan käyttää luonnonmukaisessa viljelyssä,  (EY) 834/2007 mukaan.
Vinkkejä
www.bokashigarden.fi Valmistaja: Multikraft, Itävalta.     Maahantuoja: Viidakkotohtori


