
 

 

 

URB is uniek in zijn mogelijkheden om deze voordelen te bieden. Denk aan het als 

een biochemische primer dat voordelen aan de naam van de vervoerder, bacteriën 

en schimmels biedt. Soak in URB breng het oppervlak van het zaad en de primaire 

wortel meer bevorderlijk voor het aantrekken van wat je nodig hebt om te gedijen. 

URB INOCULATES HAAR GROTE VOORDAT DE KIEMKRACHT. Zet een timer van 30 

minuten of minder en zet de bonen in sommige onverdund URB. Verwijder ze en ga 

verder met de normale procedures van kiemkracht. U kunt ook ongeveer 1-2 ml in 

een glas water verdunnen en geniet, wij zijn producenten van informatie verscheen 

schelpen in minder dan 12 uur. 💪😎... Doe een Google-zoekopdracht op 

"behandeling van Trichoderma harzianum zaden" om erachter te komen dat 

"behandeling van Trichoderma Harzianum biotische abiotische dan verlicht 

spanningen en de zaden ontkiemen in fysiologische en zaailingen. Trichoderma zijn 

symbionten van planten die algemeen worden gebruikt als zaad behandelingen 

voor de bestrijding van ziekten en plantengroei en winstgevendheid te verbeteren." 

Ook een Google-zoekopdracht op onze wereld klasse organische humaten 

(Húmicfúlvics, ulmic zuren) van Humalite... niet Leonardite (Google het verschil dat 

ook 😎) geconcentreerd in 12% voor zaad behandelingen doen. "Humic zure 

triggers te activeren enzymatische en metabole processen in embryonale niveau-

om te zorgen voor een betere en meer directe ontwikkeling van de embryo-

fabriek." Vergeet niet dat een kleine verandering zoals dit kan kickstart een gewas 

zo efficiënt, dat alleen ernstig wanbeheer later in het leven voorkomen stijgingen 

van de prestaties dat kon. Als u betere voeding absorptie, sneller kiemkracht, kiem 

wilt, tarieven de hoogste sneller, meer vroege ontwikkeling van de wortel en een 

sterke vermindering van gevoeligheid voor de ziekte... NEEM DE ZAAD-URB 

ONVERDUND. Het is vuil goedkoop en zeer effectief. Veel 59 💚 respect                                                  

#kissmygrassitsorganic 🌌🌌🍄🌱🌱💪🌲💐 ️ ❄ 


