Phyto-CatTM een biokatalytisch
product dat gebruik maakt van een
groene chemie. Deze biedt uitstekende
reinigingsprestaties voor anorganische
minerale en organische slijmlaag
vervuiling. Een doorbraak op het gebied
van biochemie.
Phyto-CatTM transformeert
irrigatieonderhoud en-reiniging
in een uitgebreid water-en
bodemconditioneringsmodel.
Dit is ontworpen om waterretentie
en percolatie te verbeteren.Het helpt
met ijzer-en zoutophoping en om de
microbiologische gezondheid van de
bodem te verbeteren.
Phyto-CatTM bevat een rijke
voedingsbron die de aërobe
bodemmicrobiologie en de
oplosbaarheid van voedingsstoffen
verbetert, een grotere wortelgroei
mogelijk maakt en de vochtretentie van
de bodem verbetert.
Phyto-CatTM heeft de volgende
eigenschappen:
• Onderhoudt schone zandfilters,
irrigatielijnen en emitters.
• Micronutriënten voor de verbetering
van aërobe bodemmicrobiologie.
• Bevordert de penetratie en retentie
van bodemvocht.
• Verbetert de biologische
beschikbaarheid van voedingsstoffen.
• Bevordert de wortelgroei en de
gezondheid van planten.

Phyto-CatTM wordt optimaal
gebruikt tijdens alle watercycli
met een dosering van 1-4 ppm
van de totale waterstroom. Dit
maakt onderhoud van het gehele
irrigatiesysteem mogelijk, inclusief
zandfilters, leidingen en emitters,
terwijl tegelijkertijd de bodemaërobe
microbiologie wordt verbeterd.
Phyto-CatTM kan ook periodiek
worden gebruikt tijdens het
groeiseizoen, of gelijktijdig met
gebruik van kunstmest, om te
helpen schone lijnen en emitters te
behouden, of kan worden gebruikt
voor periodieke reiniging van
druppellijnen en emitters met een
dosering van 2,5 liter per hectare.
De kwaliteit van het water bepaalt de
hoogte van de dosering.
Niet voor organische gewas- of voedsel
productie.
PRODUCT SPECIFICATIES
Phyto-CatTM is niet-giftig, niet-bijtend
en veilig in gebruik.
Aanbevolen houdbaarheid: 2 jaar.
Opslagtemperatuur: minimaal 2 ° C,
maximaal 50 ° C.
INHOUD
Water, sterk gezuiverde gistextracten,
niet-ionische oppervlakteactieve
stoffen.
VOORZICHTIGHEID
Buiten het bereik van kinderen
houden. Als het product uit deze
verpakking in de ogen komt, spoel
het dan goed met water.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TM

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Een Phyto-Cat ™ veiligheidsinformatieblad
isverkrijgbaar via de website van BOC
op www.bio-organic.com. Lees het
veiligheidsinformatieblad aandachtig en
volg alle aanwijzingen op wanneer u dit
product gebruikt.
PHYTO-CAT™
GEPRODUCEERD IN DE VERENIGDE
STATEN ONDER BINNENLANDSE EN
INTERNATIONALE PATENTEN

Garantsteller:
Bio-Organic Catalyst, Inc.
SEAL OF SAFETY TM
De Bio-Organic Seal of SafetyTM is onze
handelsmerkverklaring met betrekking tot
onze inzet voor het aanbieden van groene
biokatalytische oplossingen die de behandeling
van onze watervoorraden verschuiven naar
een duurzamer ecologisch model.

Een dochteronderneming onder volledig
eigendom van Neozyme International, Inc.
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