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-EMמימונם
התכשיר -EMמימונם תורם לאיזון אוכלוסיית המיקרו-אורגניזמים בקרקע ומפחית התפתחות נמטודות מכל המינים.
-EMמימונם הוא תרכיז נוזלי של חיידקים ופטריות מועילים וחליטה של הצמחים לנטנה ושום ,אינו מכיל משקעים
ואינו סותם מערכות סינון והשקיה .חליטת הצמחים בתכשיר נעשית בצורה ייחודית המאפשרת מיצוי יעיל של החומרים
הפעילים מן הצמחים .שילוב החיידקים המועילים וצמחי החליטה מעצימים האחד את השני ותורמים לפעולה מוגברת
בקרקע.
לחיידקים המועילים השפעות רבות בקרקע :הפחתת הפעילות של גורמים פאתוגנים ,העשרת אוכלוסיית הקרקע
במיקרואורגניזמים נוספים ,השפעה על ה pH-ועוד .השפעת הלנטנה והשום בהפחתת רמת הנמטודות בקרקע ועל גבי
שורשי הצמחים .התכשיר -EMמימונם משפיע על תולעי הנמטודות ומאט את קצב פעולתן עד כדי שיתוקן.
השימוש במיצוי צמח הלנטנה נפוץ בעיקר בדרום אפריקה ונמצא שם בשימוש עממי לצורך הפחתת נמטודות.
התכשיר -EMמימונם אינו פיטוטוכסי לצמחים ואינו רעיל לאדם.
חשוב להדגיש כי התכשיר אינו מקבוצת התכשירים קוטלי הנמטודות ,אלא מפחית את עוצמת פעולתן בקרקע ועל גבי
שורשי הצמח.
ליעילות מקסימלית של התכשיר ,יש להתחיל ביישום מיד עם החשד לנמטודות בחלקה .התכשיר אינו מתאים לחלקות
שנגועות בדרגה קשה .השפעת התכשיר מתעצמת בשימוש מתמשך מעונה לעונה ,לאורך השנים.
-EMמימונם נמכר באריזה של  1000ליטר )קובייה( ובמכלים של  20ליטר.
התכשיר -EMמימונם נמצא בתהליך אישור ורישום.
איחסון התכשיר :יש לאחסן את התכשיר במקום חשוך .אין צורך בקירור.
תוקף השימוש :שנה מיום הייצור.
הנחיות שימוש:
בחלקות פלפל ועגבנייה החשודות כנגועות בנמטודות רצוי להתחיל את הטיפול בשלב מוקדם של הגידול ,לאחר
השתילה ,ולהזרים במערכת ההשקיה כ 5-ליטר מהתכשיר אחת לשבועיים.
בחלקות פלפל ועגבנייה בהן רואים את נזקי הנמטודות רצוי ליישם מנה ראשונית של  20ליטר ולאחר מכן להמשיך עם
מנות של  5ל'/ד' כל שבועיים.
במטעי עצי פרי בוגרים הסובלים מנמטודות רצוי להזרים למערכת ההשקיה  20ל'/ד' מן התכשיר ולחזור על כך מספר
פעמים במהלך השנה.
נטיעות של תאנים או תמרים רצוי להתחיל ב10-ל'/ד' ובהמשך מנה של  5ל' בכל חודש במהלך הקיץ.

התכשירים שלנו אינם חומרי הדברה!
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