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FUNGICID HATÁSÚ BAKTÉRIUMPREPARÁTUM

MYCOHELP 8 ML
FUNGICID HATÁSÚ BAKTÉRIUMPREPARÁTUM

Fungicid tulajdonságokkal rendelkező, általánosan használható biológiai műtrágya. 
Megvédi a növényeket a gombás betegségektől a vegetációs időszakban. A Mycohelp-et a növények vegetatív szakaszában kell a talajba juttatni, 
célszerű az öntözővízzel együtt beöntözni, vagy becsepegtetni. MYCOHELP megakadályozza a fitopatogén károkozók kialakulását, melyek nemcsak a 
gyökerek, hanem a szár, lomb, és termés megbetegedését okozzák.

ALKALMAZÁSI JAVASLAT:
• Gombás és bakteriális betegségek kezelésére és megelőzésére használható.
• Megakadályozza az olyan fitopatogén szervezetek kialakulását, mint pl.: Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium, Verticillium, Sclerotinia, Fusari 
 um és más fitopatogén gombák, melyek gyökér-, szár- és a gyümölcs megbetegedését okozzák.
• Támogatja a gyökérrendszer növekedését. 
• Növeli a növények tápanyagfelvételét
• Megőrzi a talaj nedvességét

MILYEN BAKTÉRIUMOKAT ÉS GOMBÁKAT TARTALMAZ A MYCOHELP GOMBAÖLŐ?
• Szaprofita gomba: Trichoderma
• Baktériumok: Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococus, valamint a taljban jelen levő mikroorganizmusok metabolitjai

A MYCOHELP HASZNÁLATA; TALAJ- VETŐMAG- ÉS LOMBKEZELÉS?
• Vetés előtti magkezelés (vetőmagcsávázás)
• Ültetésre előkészített zöldség-gyümölcs és dísznövény palántákat vízzel hígítva vízkapacitásig bemártani, felszívatni, 
• Kiültetés után öntözővízzel hígítva beöntözés, vagy becsepegtetés,
• Aminósavval, huminsavval kombinálva kitűnően alkalmas a gyökerek regenerálására,
• Permetezés a vegetációs időszakban

A MYCOHELP TÁROLÁSA:
Száraz, sötét helyen, sértetlen csomagolásban kell tárolni.
A MYCOHELP baktériumpreparátumot
12 hónapon belül történő felhasználás esetén 4°C és 10°C közötti hőmérsékleten,

6 hónapon belül történő felhasználás esetén 10°C és 15°C közötti hőmérsékleten kell tárolni

A MYCOHELP BAKTÉRIUMPREPARÁTUM ADAGOLÁSA:
Talajkezelés kertészetben: 30ml/100m2 10-20 liter vízben feloldva

Szántóföldi felhasználás: 1-3 l/ha, 150-300 l/ha vízben feloldva
Palánta, szőlő-gyümölcs csemete bemártása, felszívatása ültetés előtt: (MYCOHELP liter/1000 db)
Zöldség palánta   0,2 - 0,5   10 – 30 liter

Dísznövény palánta vagy csemete 0,2 - 0,5   10 - 50  liter
Gyümölcs, szőlő csemete   0,2 - 0,5   20 – 50 liter 
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