culta cyl
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Plantcontrol

CultaCyl plantcontrol is een belangrijke
groeistimulator, welke een positieve invloed heeft op
de ATP productie. CultaCyl stimuleert onder andere
de chlorofyl productie, de bloemzetting, de
wortelgroei en de ATP productie. Omdat het
chlorofylgehalte hoger wordt, wordt de ATP
productie groter waardoor de plant meer energie
beschikbaar heeft.
Een andere belangrijke eigenschap van CultaCyl is
dat de celwand sterker wordt, mede hierdoor heeft
de plant een verhoogde weerstand.

versterkt de celwand

vacuole
bevordert chlorofyl
productie

CultaCyl kan worden gebruikt naast alle soorten
meststoffen. Omdat CultaCyl alle benodigde
vitamines en mineralen bevat die planten nodig
hebben is het een universele booster welke
geschikt is voor alle planten. Dit is mogelijk gemaakt
doordat aan CultaCyl geen basis nutriënten zijn
toegevoegd. Het product bevat vitaminen,
mineralen en micronutriënten.
CultaCyl is geschikt voor alle soorten groeimedia
zoals steenwol, aarde, perliet, PU matten,
kokosvezel, enzovoort. Het kan eenvoudig
meegegeven worden met de standaard bemesting
en zal de EC-waarde niet verhogen.

aanvoer van mineralen, sporen,
nutrienten, enz

Gebruik CultaCyl wekelijks vanaf het begin van de bloemzetting. De dosering is afhankelijk van de grootte
van de planten en de lichtintensiteit.
CultaCyl

- stimuleert in grote mate de chlorofyl vorming;
- verhoogt de energie productie, de plant zal meer CO2 nodig hebben;
- stimuleert zowel de bloemzetting als de ontwikkeling van de bloemen;
- stimuleert de opname van bivalente ionen zoals calcium (Ca2+) en ijzer (Fe2+);
- Niet giftig en volledig milieuveilig, bevat geen milieu onvriendelijke conserveringsmiddelen;
- Is geschikt voor alle soorten groeimedia zoals steenwol, aarde, perliet, PU matten,
kokosvezel, enzovoort;
- Kan met de standaard bemesting mee gegeven worden en zal de EC waarde niet
verhogen.
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1 liter per week per ha.
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