
 

 

 

URB és única en les seves capacitats per oferir aquests beneficis. Penseu en això 

com una imprimació bioquímic que ofereix beneficis de la portadora pseudònim, 

bacteris i fongs. Llavors remull en URB fer la superfície de la llavor i l'arrel primària 

més propici per atreure el que necessita per a prosperar. URB INOCULATES SEUS 

GRANS ABANS DE GERMINACIÓ. Posar un temporitzador de 30 min o menys i deixar 

anar les mongetes a alguns URB sense diluir. Retirar-los i procedir amb 

procediments normals de germinació. També pot diluir al voltant de 1-2 ml en un 

got d'aigua i remullar, tenim productors d'informació va aparèixer petxines en 

menys de 12 hores. 💪😎 ... Fer una cerca a Google en "Tractament de llavors de 

Trichoderma harzianum" per esbrinar que "tractament de llavors amb Trichoderma 

Harzianum alleuja tensions biòtics, abiòtics i fisiològics en germinar les llavors i 

plàntules. Trichoderma són simbionts dels vegetals que són àmpliament utilitzats 

com tractaments llavor per al control de malalties i per millorar la planta de 

creixement i rendibilitat." També una cerca a Google el nostre món classe orgànica 

Humates (Húmicfúlvics, els àcids ulmic) de Humalite... no Leonardite (Google la 

diferència de que també 😎) concentrats al 12% do per a tractaments de llavor. 

"Húmic àcid provoca d'activar - a nivell embrionàries - els processos enzimàtics i 

metabòlics que asseguren un desenvolupament millor i més immediat de l'embrió-

planta." Recordeu que un petit canvi com aquest pot kickstart una collita tan 

eficientment, que només greu mala gestió més tard en la vida podrien prevenir 

augments de rendiment. Si voleu absorció millorada nutrició, germinació més ràpid, 

majors taxes de germen, establiment més ràpid, més d'hora arrel desenvolupament 

i una reducció de sòlid en la susceptibilitat a la malaltia... PRENDRE LA LLAVOR URB 

SENSE DILUIR. És brutícia barat i molt eficaç. Molt 💚 59 respecte                                                  

#kissmygrassitsorganic🌌🌌🍄🌱🌱💪🌲💐❄️ 


