
ДОБРЕ ДОШЛИ В КРЪГА НА RECIPE 420 (РЕЦЕПТА 420)
Всички продукти на Recipe 420 са плод на внимателна разработка, 
опираща се на дългогодишен опит в растениевъдството и 
сътрудничество с доставчици на висококачествени съставки 
с прогресивни възгледи в продължение на много години. 
Съставките са подбрани и смесени с цел максимално 
подпомагане на растежа. Вече повече от 100 години помагаме на 
производители като вас да оползотворят максимално почвата, 
растенията и времето си.

ПОЧВЕНА СМЕСКА RECIPE 420
Нашите специалисти по почвите и растениевъди обединиха 
усилията си, за да разработят високоефективната смеска Recipe 
420. Нашата 100% естествена и биологично чиста формула е 
идеална за вашите насаждения. С отличното си задържане на 
влагата и въздушните шупли, тя поощрява растежа на корените 
на най-ценните ви култури.

КУЛТУРА НА ОТКРИТО
Почвената смеска Recipe 420 е напълно готова за употреба в 
контейнери с най-различни размери: от саксийки за разсад до 
големи саксии и градинарски чували. За да се осигури оптимален 
дренаж, използваният контейнер трябва да е снабден с отвори 
за оттичане.

Контейнерът се напълва с почвената смеска Recipe 420, като се 
оставя достатъчно място за поливане. Растението се поставя 
внимателно в почвената смеска, при необходимост около 
него се досипва от смеската, и се полива обилно. Нашата 
смеска съдържа естествена съставка, извлечена от юка, която 
подпомага овлажняването на пресъхналата почва при поливане.

Почвената смеска Recipe 420 спомага за добър начален растеж, 
но растенията трябва да се наторяват през целия активен сезон 
с един от нашите торове Recipe 420.

СПЕЦИАЛНО ПОДБРАНИ СЪСТАВКИ  ЗА
СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
Състав: Отлежала дървесна пръст, кокосово влакно, сфагнов 
торфен мъх, пемза, хумус от дъждовен червей, брашно от пера, 
гуано от морски птици, брашно от раци, брашно от рибни кости, 
варовик от черупки на стриди (коректор на киселинността), 
доломитен варовик (коректор на киселинността), гуано от 
прилепи, брашно от люцерна, брашно от кафяви водорасли и 
овлажнител (сапонин от юка шидигера).

СЪДЪРЖА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ ОТ 
НЕРАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
Благотворни бактерии
Bacillus subtilis 13,65 CFU/c3 (40,00 CFU/g)
Bacillus licheniformis 13,65 CFU/c3 (40,00 CFU/g)
Bacillus amyloliquefaciens 13,65 CFU/c3 (40,00 CFU/g)
Bacillus megaterium 13,65 CFU/c3 (40,00 CFU/g)
Streptomyces lydicus 68,24 CFU/c3 (200,00 CFU/g)
Ендомикоризи
Rhizophagus intraradices 0,04 пропагули/c3 (0,13 пропагули/g)
Rhizophagus clarus 0,02 пропагули/c3 (0,05 пропагули/g)
Septoglomus deserticola 0,02 пропагули/c3 (0,05 пропагули/g)

БЛАГОТВОРНИ ПОЧВЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ:
Почвените микроорганизми са важен партньор на кореновата 
система. Поради това Recipe 420 е обогатена с комбинация 
от микоризи и полезни бактерии. Микоризните гъбички 
способстват за усвояването на много хранителни вещества, 
устойчивостта на засушаване и успешното пресаждане.

Благотворните микроорганизми изпълняват многобройни 
функции: подобряват почвената структура, разграждат 
органичните вещества и увеличават способността на корените 
да абсорбират влага и хранителни вещества от почвата.

За извличане на максимална полза от микробиологичната 
инокулация този продукт трябва да се използва в рамките на 
две години от датата на производство. 

Информация за съдържанието и нивата на метали в този продукт 
може да намерите в интернет на http://www. regulatory-info-ebs.com

За повече информация относно ветроенергийната ни програма 
посетете нашия уебсайт www.ebstone.orgСъс съдържанието на този чувал могат да се напълнят приблизително:

*Действителният обем на саксиите може да варира.

Размер на саксията Брой саксии на чувал*

3,78 l (1 галон) 17

18,93 l (5 галона) 3

37,85 l (10 галона) 1½

56,78 l (15 галона) 1


