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• EC02GROW is een stimulans van natuurlijke oorsprong.

• Effecten waargenomen gedurende onze proeven (na regelmatig preventief gebruik):
• ECO2GROW verhoogt de oogstkwaliteit,
• Versterkt de weerstand tegen warm weer en vroege vorst,
• Zorgt voor een regelmatige groei bij warm en droog weer,
• Voedt het organisch leven in de bodem,
• Geen negatieve effecten waargenomen.

• Samenstelling: Gemaakt op basis van natuurlijke Chitine. 1 pak bevat 5 zakjes van 3 gr. actieve stof. Elk zakje is te mengen in 6
liter water om te sproeien op ongeveer 600 m2.

• Gebruiksaanwijzing :
• Bodemapplicatie: Voor 600 m2, net voor/bij het planten of zaaien of de start van de groei:

in 6 L. water oplossen en sproeien.
• Bladapplicatie: Voor 600 m2, in 6 L. water oplossen en sproeien elke 2-3 weken.
• Zie ook op etiket.

• Opmerking: ECO2GROW mag gemengd worden met andere producten op voorwaarde dat
de pH van de mengeling niet boven 6 komt. Eerst de eventuele andere producten in water mengen,

pH meten < 6 (na bvb toevoeging van citroenzuur) en dan ECO2GROW toevoegen. Goed roeren.

• Veiligheid: De instructies van dit productblad en van het etiket lezen en volgen. Product niet schadelijk
voor het milieu. Niet geschikt voor consumptie. Voorkom contact met ogen en bij oogcontact
met water spoelen.

• Opslag: droog, op kamertemperatuur en uit rechtstreeks licht.

• Houdbaarheid: Geen houdbaarheidsdatum voor het droog product, maar gebruik bij voorkeur tot een jaar na opening.
Gebruik de oplossing binnen de 7 dagen.

• Verpakking: 5 x 3 gr. Papierzakjes in een papieromslag.

• Producent: zie hier boven.

• Preventief gebruik: regelmatig gebruiken.
• Een goede doorlaatbaarheid van de bodem, goede evenwicht in mineralen en de aanwezigheid van bacteriën zoals

Bacillus, Pseudomonas fluo, Actynomiceten, Mycorrhiza, Rhizobacteria,… zijn belangrijke factoren om goede resultaten te bekomen.

• Xp4g aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verminderde werking of eventuele schade door onjuiste toepassing of gebruiksomstandigheden
van dit product.
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