Rubisco
Nurmen lehtilannoite ammattailaiskäytöön. Auttaa kasvia syntesisoimaan
entsyymejä, jotka taistelevat kuivuutta vastaan sekä edistää juuren
kasvua. Sisältää aminohappoja (L), merilevää, mannitolia, kelatoituja
hivenaineita ja lehden kautta imeytymistä edistäviä aineita.

N + C (11 + 3) + mikroravinteita

Koostumus:
11% Typpi (N); 1% aminohappoja (L), 10% urea typpi
0,01% Boori (B) vesiliukoinen
0,002% Kupari (Cu) vesiliukoinen EDTA
0,02% Rauta (Fe) vesiliukoinen EDTA
0,01% Mangaani (Mn) vesiliukoinen EDTA
0,002% Sinkki (Zn) vesiliukoinen EDTA
0,001% Molybdeeni (Mo) vesiliukoinen
3% orgaaninen hiili (C) biologinen
Lisäksi luonnollisia lehdeltä imeytymistä helpottavia orgaanisia
aineita

Rubiscon edut:

• Rubisco hoitaa kuivuuden aiheuttamia vaurioita ja

•

•

Yleistiedot:
Nestemäinen lannoite erityisillä aminohapoilla ja mannitolilla,
jotka toimivat rakennusaineina sekä aktivaattoreina solujen
välistä vedenkuljetusta sääteleville entsyymeille (osmosuoja).
Sisältää hivenaineita, jotka osallistuvat ilmarakojen avautumisen
säätelyyn vesistressin aikana. Täyteläinen merilevä edistää juuren
kasvua koko kasvukauden ajan. Rubisco on alkuperäinen
formula Herbatechin erityisillä orgaanisilla hapoilla, jotka
edesauttavat imeytymistä lehdiltä. Tuloksena virkistynyt nurmi
syvillä juurilla, joka vastustaa hyvin vesistressiä, kuivia kohtia ja
suolaisuutta. Rubisco on erittäin hyvä suoja myös jäätymistä ja
talven vaurioita vastaan.

Käyttösuositus:

•
•

•
•
•

korjaa kuivuuden heikentämää nurmea, nopeuttaen
uudelleen kasvua. Ehkäisee niukasta veden
saannista johtuvaa stressiä.
Aminohappojen, mannitolin ja hivenaineiden
ansiosta se säätelee ilmarakojen haihduttamis- ja
hengitysaktiviteetteja, mahdollistaen kasvin
kunnollisen jäähdyttämisen ja vedenkuljetuksen.
Kasvattaa, vahvistaa ja syventää juurisystemiä.
Stimuloi juuren imeyttämiskapasiteettia. Helpottaa
juurivaurioita, jotka ovat aiheutuneet torjuntaaineiden käytöstä ja virheellisistä
hoitotoimenpiteistä.
Vähentää suolaisuuden aiheuttamia vaurioita.
Lievitttää juuren sairauksien aiheuttamia vaurioita.
Vähentää kastelun tarvetta golfväylillä ja
urheilukentillä kesällä. Tuottaa kuivemman ja
kiinteämmän nurmialueen parantuneella
pelattavuudella.
Eestää ja hoitaa palaneet alueet (kuivat kohdat)
greeneillä. Vähentää kasteluaineiden käyttöä.
Erinomainen lehtilannoite typelle ja hivenaineille.
Tärkeä ravinnelähde silloin kun juuren kautta
imeytyminen on heikentynyt.
Yhteensopiva muiden Herbafer sarjan tuotteiden
kanssa.

0,5 L / 1000 m2 sekoitettuna 100 litraan vettä.
5 L astia riittää 10 000 m2 (1 ha) pinta-alalle.
Suihkuta kuivalle nurmelle aamupäivän aikana kun ilmaraot ovat
kokonaan auenneet (lämpötila 15 - 25 oC). Älä kastele tai leikkaa
kuuteen tuntiin käsittelyn jälkeen. Vältä kontakteja kävelyteihin tai
muihin kivisiin pintoihin.
Pakkauskoko: 5 L astia
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