
 

 

 

URB é única em sua capacidade para fornecer estes benefícios. Pense nisso como 

um primer bioquímico que oferece benefícios para o nome do portador, bactérias e 

fungos. Então mergulhe em URB tornar a superfície das sementes e a raiz primária 

mais propício para atrair o que você precisa para prosperar. URB INOCULA-LHE 

GRANDE ANTES DE GERMINAÇÃO. Colocar um timer de 30 minutos ou menos e 

solte os grãos em alguns URB sem diluir. Removê-los e prosseguir com os 

procedimentos normais de germinação. Você também pode diluir em torno de 1-2 

ml em um copo de água e mergulhe, somos produtores de informação apareceu 

conchas em menos de 12 horas. 💪😎... Fazer uma pesquisa no Google sobre 

"tratamento de Trichoderma harzianum sementes" para descobrir que "tratamento 

de Trichoderma Harzianum bióticos abiótico então alivia as tensões, e as sementes 

germinam em fisiológicos e mudas. Trichoderma são simbiontes de plantas que são 

amplamente utilizadas como tratamentos de sementes para controle de doenças e 

para melhorar o crescimento das plantas e rentabilidade". Também uma pesquisa 

no Google sobre nosso mundo classe Humates orgânicos (Húmicfúlvics, ácidos 

ulmic) de Humalite... não Leonardite (Google a diferença que também 😎) 

concentrou-se em fazer de 12% para os tratamentos de sementes. "Gatilhos ácidos 

húmicos para ativar processos enzimáticos e metabólicos em nível embrionário-

para garantem um desenvolvimento melhor e mais imediato do embrião-planta". 

Lembre-se que uma pequena mudança como esta pode kickstart uma colheita tão 

eficientemente, que apenas grave má gestão mais tarde na vida poderia impedir 

aumentos de desempenho. Se você quer a absorção de nutrição melhorada, mais 

rápida germinação, germe, as mais altas taxas mais rápido, mais precoce 

desenvolvimento de raiz e uma forte redução da suscetibilidade à doença... PEGUE 

A SEMENTE URB SEM DILUIR. É sujeira barata e muito eficaz. Lote 59 💚 respeito                                                  

#kissmygrassitsorganic 🌌🌌🍄🌱🌱💪🌲💐 ️ ❄ 


