
MK 5 Kasvia vahvistava aine – tuholaisia vastaan
MK 5 on kasvia vahvistava aine ja koostuu mm valkosipulista, chilistä ja fermentoituneesta 
etikasta. Näiden kombinaatio toimii yhdessä EM-mikro-organismien kanssa ja vahvistavat kasvia 
samalla kun torjuu tuholaisia. Näin tuholaishyökkäykset vähenevät samalla kun kasvien 
itsepuolustus vahvistuu mikrobien ansiosta.
 - Terveet kasvit altistuvat harvoin tuholaisiin ja sienitaudeille.

MK 5 sisältää tehokkaita mikro-organismeja, ruokosokerimelassia, fermentoitunutta etikkaa, 
alkoholia, valkosipulia, chiliä ja vettä. Hyväksytty käyttää luomuviljelyksissä. (AT-BIO-301)
EM on sekoitus maitohappobakteereja (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum), 
fotosynteettisia bakteereja (Rhodopseudomonas palustris) ja hiivasieniä (Saccharomyces 
cerevisiae), ruokosokerimelassia ja vettä. Luokitellaan 1. luokan mikro-organismeihin, eli on 
vaaraton ihmisille ja eläimille.

Varastointi
Säilytä viileässä ja pimeässä paikassa (8-18 ° C, ei jääkaapissa). Avattu pullo tulee käyttää ennen 
"parasta ennen"- päivämäärää, asianmukaisesti varastoituna pullo säilyy pitempään.

Tuotteen vaikutus
MK 5 vahvistaa kasvin immuunijärjestelmää, joka lieventää tuholaisten ja sienten hyökkäyksiä ja 
säännöllisen suihkutusten avulla torjuu niitä tehokkaasti. Parhaimpia tuloksia saa kun käyttää MK 5 
yhdessä EM-Activen ja Terrafert Lehden kanssa, mutta voi käyttää myös pelkästään MK 5.

ANNOSTUSOHJEET
Kasvin lehtien vahvistamiseen:  

20 ml EM-Active
5 ml Terrafert Lehti
5 ml MK 5
1 Litra vettä
Suihkutetaan kasveja aamuin ja illoin, kerran viikossa, kunnes seos valuu lehdistä.  

Tuholaisiin: Vaikeissa tartunnoissa, suihkuta kasvia päivittäin kunnes kasvi alkaa vahvistumaaan
Aamulla, illalla tai sateiden jälkeen, ei auringonpaisteella!

Kukinnan aikana 
5 ml EM-Active
1 ml Terrafert Lehti
1 ml MK 5
1 Litra vettä
Suihkutetaan kukintoja aamuin illoin kunnes seos valuu lehdistä, ei auringonpaisteella.

VINKKI: Voit myös lisätä 5ml ZeoBas Ultrafine seokseen ja suihkuttaa lehtien päälle. 

Tärkeää terveyteen liittyvää tietoa:
•  MK 5 on ruskea neste joka tuoksuu hapanimeläälle. Jos värimuunnoksia esiintyy tai haju muuttuu
vahvasti, tuotetta ei tulisi käyttää.
•  MK 5 ei ole tarkoitettu ihmisten nautittavaksi. Vältä aineen joutumista silmiin ja limakalvoille.
•  Vältä nestesumun hengittämistä keuhkoihin. Käytä tarvittaessa hengityssuojaimia. Nesteen 
joutuessa silmiin, huuhtele runsaasti ja konsultoi lääkäriä jos ongelmia ilmantuu. 
•  Ei karenssiaikaa sadonkorjuulle.

Lisätietoja tuotteista: www.bokashigarden.fi
Maahantuoja: Viidakkotohtori Valmistaja: Multikraft, Itävalta


