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A Free PK készítményben
megtalálható gyökérbaktérium
szerves savakat termel, amely
hozzájárul a talajban lévő,
nehezen elérhető tápanyagok,
különösen a foszfor és a kálium
felszabadulásához. Ezek a
tápanyagok pedig kulcs-
fontosságúak többek közt a
gyökér- és növényi növekedés,
fejlődés, a termésminőség és a
szárazságtűrés szempontjából. 

FREE PK
mikrobiológiai készítmény a tápanyag-egyensúly biztosítására

JAVÍTJA A TÁPANYAGOK
FELVÉTELÉT A
TALAJBÓL

TÁMOGATJA A
GYÖKÉRFEJLŐDÉST

ÖKOLÓGIAI
GAZDÁLKODÁSBAN IS
HASZNÁLHATÓ

NÖVELI A TERMÉS
MINŐSÉGÉT ÉS
ELTARTHATÓSÁGÁT

ASZÁLY STRESSZ
JOBB KEZELÉSE



Hatóanyag: Bacillus mucilaginosus
Felhasználható: szántóföldi-,
gyümölcs- és zöldségkultúrában
Dózis: 0,5 l/ha
Permetlé mennyisség: 300 l/h

Kezeletlen kontroll
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Termésmennyiség Nyersfehérje tartalom
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Őszi búza hozama és  nyersfehérje
tartalma

(5 kísérlet FR - HU - CZ - UK)

5,5% 7%

Hogyan működik? 
Kijuttatás után a gyökérbaktérium
kolonizálja a növények gyökereit és
szimbiózis alakul ki közöttük. Az
együttélés során a növény szerves
vegyületekkel (cukrok) táplálja a
baktériumokat, azok pedig nehezen
felvehető tápanyagokat (P, K, Mg, Ca, S,
B, Mn) biztosítanak a növény számára.
A tápanyagok és cukrok átadásának
mértékét a növény szabályozza.

Tudjon meg további részleteket
a FREE PK-ról: 
www.biocont.hu

WWW.BIOCONT.HU

FREE PK

szántóföldi- és zöldségkultúrák
esetén ősszel vagy tavasszal
juttassuk ki a növények csírázását
követően, a növekedési fázisban
állókultúrák (szőlő, gyümölcs)
esetén tél végén vagy tavasszal
juttassuk ki
évelő takarmánynövények esetén
vegetáció elején vagy az első
kaszálást követően juttassuk ki
ideális talajhőmérséklet 8°C és 30°C
között 
kijuttatás nedves talajra vagy eső
előtti órákban javasolt
magas UV sugárzás esetén reggeli
vagy esti alkalmazás ajánlott
a talajra permetezővel kell kijuttatni
a kultúrnövény jelenlétében
gyomírtó szerekkel  keverhető
NEM keverhető rovarölő szerekkel,
gombaölő szerekkel és klóros vízzel

Hogyan kell alkalmazni ?

+8%

FREE PK
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Kaliforniai paprika hozama
(Magyarország 2020)
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