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Kasvien ensiapu - Biologinen yhdiste parantamaan kasvin heikentynyttä fysiologiaa

Stressin ja tautien heikentämä nurmikasvi ei välttämättä palaudu riittävän elinvoimaiseksi tuottaakseen terveen pelialustan. 
Lisäksi nurmi saattaa reagoida negatiivisesti kemikaaleihin, joita lisätään torjumaan tuhoeläimiä ja tauteja. Tautien 
aiheuttamien takaiskujen lisäksi nurmikasvit eivät yllä parhaimpaan potentiaaliinsa huonoissa sääoloissa, vähäravinteisessa 
tai ravinteiden huonon oton vuoksi. Kovassa käytössä olevaan pelialustaan kohdistuvat vaatimukset heikentävät tervettä ja 
elinvoimaista nurmikasvia, esimerkiksi kovassa jalkapallo käytössä olevat kentät sekä syyskaudella golfkentillä pelaaminen.


Miksi valita Vitali-T? 

Vitali-T on kehitetty valikoimaksi luonnonyhdisteitä, sisältäen merileväuutteita, kasviuutteita ja L-isomeeri aminohappoja 
vahvistettuna fosfiiteilla ja mikroravinteilla, kuten sinkki, magnesium ja mangaani. Tämä yhdistelmä bioaktiivisia aineita ja 
metabolisia katalyytteja varmistaa optimaalisen aineenvaihdunnan nurmelle. Lopputuloksena on terve, elinvoimainen ja 
korkelaatuinen pelialusta. 


Yhdistämällä bioaktiiviset aineet oikeissa suhteissa seokseen saadaan aikaan tehokkaampi hoito kuin lisäämällä niitä 
yksittäisinä aineina. Vitali-T:n käyttö voi säästää rahaa verrattuna erillisiin käsittelyihin. 


Vitali-T:n edut 

• Palauttaa vahingoittuneen kasvin fysiologiaa 

• Auttaa stressin ja tautien vastustamisessa

• Stressistä palautuminen nopeutuu

• Parantaa kasvin vahvuutta ja jäykkyyttä

• Taloudellinen


Koostumus:  
Vitali-T sisältää seuraavia ravinteita ja bio-aktiivisia aineita 
sekä yhdisteitä:


Merilevä:  
Yli 60 hivenainetta; Betaiineja; Sytokiniineja; Auksiineja; 
Gibberelliineja; poly- ja oligosakkariideja; lipofiilisiä 
yhdisteitä.

Kasviuutteista:  
Vitamiinit: B1, B2, C, E, B12; niasiini, riboflaviini, koliini, 
karoteeni, pantoteeni happo.

Aminohapot: alaniini, arginiini, aspartaamihappo, 
glutamiini, glysiini, histidiini, isoleusiini, leusiini, lysiini, 
metioniini, fenyylialaniini, proliini, seriini, treoniini, tyrosiini, 
valiini

Bio-aktiiviset yhdisteet: saponiinit, resveratroli

Ravinneaineet:  
Typpi, kalium, magnesium, sinkki, fosfori fosfiittina.


Tämä yhdistelmä bioaktiivisia aineita on nopeasti kasvin 
käytettävissä lehtisuihkeena ja sitä pitäisi käyttää silloin kun 
kasvilla on suuri energian tarve, taudit ovat puhjenneet tai 
kemiallisten torjunta-aineiden käytön jälkeen.


Käyttöohjeet 
	 


Annostelu:

5 L/ha Vitali-T

200 - 400 L vettä


Sekoita hyvin yhteen ja käytä neljän viikon välein 
huhtikuusta lokakuuhun. 

	 


Pakkauskoko: 5 L polyastia, 4 astiaa / laatikko

	 


Varastointi: Säilytä käyttämätön tuote suljettuna 
suojassa, kuivassa ja viileässä ympäristössä.


