
Terrafert Jord
Jordförbättringsmedel
Innehåll: Effektiva Mikroorganismer, fett- och cellulosanedbrytande bakterier, rör-
sockermelass, fosforsyra, havstång, humussyror, vatten.

Effektiva mikroorganismer är en blandning av mjölksyrebakterier (Lactobacillus casei, 
Lactobacillus plantarum), fotosyntesbakterier (Rhodopseudomonas palustris) och 
jästsvampar (Saccharomyces cerevisiae). Klassificeras som klass 1 mikroorganismer - 
oskadliga för både människor och djur.

Förvaring
Förvaras svalt och mörkt (8-18 oC, inte i kyl). Öppnad flaska bör användas före 
bäst-före-datum, rätt förvarad är flaskan ofta hållbar längre. 

Funktionssätt
Terrafert Jord innehåller mikroorganismer som bryter ner fett- och cellulosarika 
ämnen samt fixerar kväve och kol. Kombinationen av mikroorganismer och mikro-
näringsämnen understödjer uppbyggnaden av humusämnen i jorden. Gödsel-
intensiteten kan minskas med upp till hälften när Terrafert Jord används tillsammans 
med EM-Aktiv.

Bruksanvisning
π Nyplantering: 50 ml EM-Aktiv, 10 ml Terrafert Jord,10 liter vatten vattnas ut en gång 
och kan även användas för att förbehandla rotdelen på sticklingar. 
π Upprepad behandling vid behov: 10 ml EM-Aktiv, 5 ml Terrafert Jord och 10 liter 
vatten. 
π En vecka före sådd: 50 ml Terrafert Jord, 0,5 liter vatten. vattna ut 0,5 dl av bland-
ningen/m2. 
Den färdigblandade lösningen vattnas ut med en gång, då är de Effektiva Mikroorga-
nismerna som mest aktiva. 

Fler användningstips och anvisningar kan fås från säljaren, eller se www.mikrojord.se

Hälsoskyddsrelaterad information
• Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
• Oavsiktlig inhalering av produkten är oskadligt och kräver inga speciella åtgärder. 
• Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
• Ingen karenstid före skörd för behandlade grönsaker och frukt.
• Biologiskt aktivt innehåll, kan öka i volym.

Tillverkare
Multikraft Produktions- und Handelsgmbh, Pichl/Wels, Österrike, www.multikraft.com, 
info@multikraft.at
Produktansvarsbefrielse
Tillverkaren och säljaren av denna produkt är inte ansvarig för enskilds användning av 
Terrafert Jord.
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Terrafert Blad
Stärkande medel med folsyra för plantor
Innehåll: Effektiva Mikroorganismer, fett- och cellulosanedbrytande bakterier, rör-
sockermelass, fosforsyra, havstång, humussyror, folsyra och vatten.

Effektiva mikroorganismer är en blandning av mjölksyrebakterier (Lactobacillus casei, 
Lactobacillus plantarum), fotosyntesbakterier (Rhodopseudomonas palustris) och 
jästsvampar (Saccharomyces cerevisiae). Klassificeras som klass 1 mikroorganismer - 
oskadliga för både människor och djur.

Förvaring
Förvaras svalt och mörkt (8-18 oC, inte i kyl). Öppnad flaska bör användas före 
bäst-före-datum, rätt förvarad är flaskan ofta hållbar längre. 

Funktionssätt
Terrafert Jord innehåller mikroorganismer som bryter ner fett- och cellulosarika 
ämnen samt fixerar kväve och kol. Bra för bladtillväxt och stärker växtens förmåga 
att klara svamp- och skadedjursangrepp. Kombinationen av mikroorganismer och 
mikronäringsämnen understödjer uppbyggnaden av humusämnen i jorden. Gödselin-
tensiteten kan minskas med upp till hälften när Effektiva Mikroorganismer används.

Bruksanvisning
π Plantstärkande: 20 ml EM-Aktiv, 5 ml Terrafert Blad, 5 ml MK 5 (vid svåra angrepp) 
och 1 liter vatten sprayas på plantan morgon och kväll tills det droppar från bladen. 
Använd gärna 5 ml ZeoBas ultrafint i blandningen.
π Blommande fruktträd och andra blommande växter: 20 ml EM-Aktiv, 5 ml Terrafert 
Blad och 3 liter vatten.
π Intensivbehandling för gräsmatta med kala fläckar eller näringsbrist, per 100 m2.:
1 liter EM-Aktiv, 20 ml Terrafert Blad, 10 liter vatten. den färdiga blandningen sprayas 
ut med en gång, då är de Effektiva Mikroorganismerna som mest aktiva.

Fler användningstips och anvisningar kan fås från säljaren, eller se www.mikrojord.se

Hälsoskyddsrelaterad information
• Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
• Oavsiktlig inhalering av produkten är oskadligt och kräver inga speciella åtgärder. 
• Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
• Ingen karenstid före skörd för behandlade grönsaker och frukt.
• Biologiskt aktivt innehåll, kan öka i volym.

Tillverkare
Multikraft Produktions- und Handelsgmbh, Pichl/Wels, Österrike, www.multikraft.com, 
info@multikraft.at
Produktansvarsbefrielse
Tillverkaren och säljaren av denna produkt är inte ansvarig för enskilds användning av Terrafert Blad.
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