
TERRAFERT LEHTI (Terrafert Foliar)

Terrafert Lehti edistää kasvuston kehitystä ja vahvistaa lehdistöä. Terrafert Lehti sisältää mikro-
organismeja, jotka kiinnittävät typen ja hiilen ilmasta. Sitä suihkutetaan kasvien lehtien päälle, 
laimennettuna vedssä, mutta parhaiten se toimii yhdessä EM-Activen kanssa. Terrafert Lehti 
laimennetaan vedessä 1: 2000. Näin 100 ml Terrafert Lehtistä saadaan 200 litraa laimennettua 
valmista liuosta. Terrafert Lehti-nesteellä on pitkä säilyvyys verrattuna EM-Activeen.

Edistää siis terveitä ja vahvojen kasvien kasvua, torjuu tuholaisia ja sienikasvustoa.

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, foolihappoa, fosforihappoa, merilevää, 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

Kasvustoa edistävä käsittely, (ei kukinnon aikana):
 
20 ml EM-Active, 5 ml Terrafert Lehti ja 1 litraa vettä laimennetaan suihkepullossa.
Käsittele lehtiä suihkuttamalla ne märäksi. Kerran viikossa. Tuholaistorjunnassa voit suihkuttaa 
kasvia ja maaperää joka päivä kunnes kasvi on toipunut.
Voit myös lisätä 5ml ZeoBas Ultrafine seokseen.

Vahvistava kukinnon aikana: 

5 ml EM-Active, 1 ml Terrafert Lehti ja 1 L vettä suihkepullossa. Suihkuta kasvia 1 krt/ viikko. 

Terrafert Lehti voidaan käyttää ilman EM-Activea mutta parhaimman tuloksen saat kun käytät 
molempia.

Laimennettu seos käytetään heti ja voi säästää enintään 12 tuntia.

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 Lehti käsitellyillä vihanneksilla ei ole varoaikaa ennen sadonkorjuuta.
• Sisältää biologisesti aktiivista ainetta, nesteen volyymi voi kasvaa.

Terrafert Lehti voidaan käyttää luonnonmukaisessa viljelyssä, (EY) 834/2007 mukaan.

Vinkkejä
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