
FPE Fermented Plant Extrakt 
vahvistaa kasvien ja tukee immuunijärjestelmää lehtien kautta.
 
FPE on lyhenne "Käynyt kasviuute".  Tehokkaat mikro-organismit fermentoi vihreää ruohoa ja 
valittuja vihreitä yrttejä jotka sisältävät runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita, hivenaineita. Chili ja
valkosipuli sisältävät tärkeitä eteerisiä öljyjä, joita on käytetty perinteisesti tuholaisten ja 
sienitorjuntaan. Käymisen avulla aktiiviset ainesosat voidaan käyttää tehokkaasti ilman vahvoja 
hajuja.

Sisältö:
EM-Kantaliuosta, ruokosokerimelassi, vihreitä yrttejä, vihreä ruoho, valkosipuli, chili ja vesi.
Voidaan käyttää luomuviljelyssä.  (EY) 834/2007. (AT-BIO-300)

Tehokkaat mikro-organismit ovat seos maitohappobakteerien (Lactobacillus casei, Lactobacillus 
plantarum), fotosynteettiset bakteerit (Rhodopseudomonas palustris) ja hiiva (Saccharomyces 
cerevisiae).    Luokiteltu luokan 1 mikro-organismiin - vaaraton ihmisille ja eläimille.

Suihkuta hentoja taimia kerran viikossa. Täysikasvuisia kasveja voidaan hoitaa tarvittaessa 
useammin. Toista säännöllisesti aamulla, illalla tai sateen jälkeen, mutta ei auringonpaisteessa.

Suositusohjeet: 
5 ml FPE ja 1 litra vettä (200 kertainen laimennos)
1 ml FPE ja 1 litra vettä (1000 kertainen laimennos)

FPE voidaan myös sekoittaa EM-Activen ja MK5 kanssa, tai vain MK5 kanssa. 
Esimerkki: 5 ml FPE, 5 ml MK5 (ja vaihtoehtoisesti lisäksi 10 ml EM-Active)

Suuret viljelysmaat: 
0,5 dl FPE ja 0,5 dl MK5 hehtaaria kohti. Valmisteet sekoitetaan ja laimennetaan 200-1000 kertaa.

Säilytys
Säilytä viileässä ja pimeässä paikassa (8-18 ° C, ei jääkaapissa). Avattu pullo tulee käyttää kuuden 
kuukauden kuluessa jotta haluttu vaikutus säilyisi tehokkaana. Viimeinen käyttöpäivä pätee 
avaamaton pakkaus kannalta pulloissa. Bag-in-box pakkauksessa neste säilyy vähintään parasta 
ennen -päiväykseen asti tai pitempään vakuumipakkauksen ansiosta.

Hyödyt
Torjuu tuholaisia ja sienikasvustoa
Vahvistaa kasvien lehtien kautta
Sisältää vihreää ruohoa ja valikoidut yrtit.
Vaaraton kasveille ja eläimille.
Käyttö kerran viikossa tai useammin parhaan lopputuloksen takaamiseksi
Säännöllinen käyttö vahvistaa kasveja, tuottaa antioksidanteja pysyäkseen terveenä ja vahvana.
Vaikeissa tartunnoissa saattaa kestää jonkin aikaa ennenkuin saadaan näkyviä tuloksia 

Tärkeää terveyteen liittyvää tietoa:
• Vältä aineen joutumista silmiin ja limakalvoille.
• Tuotteen hengittäminen vahingossa on vaaraton eikä vaadi erityistoimenpiteitä.
• Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
• Ei varoaikaa ennen sadonkorjuuta käsiteltyjen vihannesten ja hedelmien osalta

Valmistaja:  Multikraft, Itävalta. Maahantuoja: Viidakkotohtori


