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IRUN 2014 - IRUN 2016 - SEVILLA 2018 - BARCELONA 2019

Uživatelská
příručka
organického
pěstování
v AutoPotu
Na ZEMINU
nebo
KOKOSOVÝ
SUBSTRÁT

ZEMINA
nebo
KOKOSOVÝ
SUBSTRÁT

Níže jsou uvedeny návrhy půdních směsí při použití BioTabs s některým z AutoPot produktů
50% Kokosový substrát / 50% Jílový granulát 50% Kokosový substrát / 50% Perlit Použijte jednu z
50% Zemina / 50% Jílový granulát
50% Zemina / 50% Perlit
těchto směsí.

JAK POUŽÍVAT?
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1 Přidejte
STARTREX:
2 polévkové lžíce
(25 gramů)
MYCOTREX:
3 zarovnané
čajové lžičky
(3 gramy)
Vše dobře
promíchat
1 Přidejte
STARTREX:
4 polévkové lžíce

(50 gramů)

MYCOTREX:
3 zarovnané
čajové lžičky
(3 gramy)
Vše dobře
promíchat
1 Přidejte
STARTREX:
6 polévkové lžíce

(75 gramů)

MYCOTREX:
3 zarovnané
čajové lžičky
(3 gramy)
Vše dobře
promíchat

2 Připravte
díru pro výsadbu.

3 Zasaďte řízek
nebo sazenici.

Rozmístěte následující
do každé díry:

Zatlačte 2 BIOTABS*
10 cm hluboko do
zeminy nebo
kokosového substrátu

MYCOTREX:
2 zarovnané čajové
lžičky do díry pro
výsadbu (2 gramy)

3 Zasaďte řízek
nebo sazenici.

Rozmístěte následující
do každé díry:

Zatlačte 2 BIOTABS*
10 cm hluboko do
zeminy nebo
kokosového substrátu

4 Zalijte květináče
roztokem 5 ml
ORGATREXu a
jednou zarovnanu
čajovou lžičkou (1
gram) BACTREXU
na litr vody
NEZAPOJOVAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

2 Připravte
díru pro výsadbu.

3 Zasaďte řízek
nebo sazenici.

Rozmístěte následující
do každé díry:

Zatlačte 3 BIOTABS*
10 cm hluboko do
zeminy nebo
kokosového substrátu

MYCOTREX:
2 zarovnané čajové
lžičky do díry pro
výsadbu (2 gramy)

čajovou lžičkou (1
gram) BACTREXU
na litr vody
NEZAPOJOVAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

2 Připravte
díru pro výsadbu.

MYCOTREX:
2 zarovnané čajové
lžičky do díry pro
výsadbu (2 gramy)

4 Zalijte květináče
roztokem 5 ml
ORGATREXu a
jednou zarovnanu

čajová lžička

&

4 Zalijte květináče
roztokem 5 ml
ORGATREXu a
jednou zarovnanu
čajovou lžičkou (1
gram) BACTREXU
na litr vody
NEZAPOJOVAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

polévková lžíce

25 litrů AUTOPOT 15 litrů AUTOPOT 8,5 litrů AUTOPOT

25 litrů AUTOPOT 15 litrů AUTOPOT 8,5 litrů AUTOPOT

Příprava

Autopot
nádrž:
pouze voda
z vodovodu!

IOTABS AUTOPOT
B
Pro kokosový substrát: Během prvních 10 dnů zalévejte
své rostliny roztokem 5 ml Orgatrexu na litr vody.

1.TÝDEN:

2.TÝDEN:

5.TÝDEN:

Čas sklizně!!!

ORGATREX:

Naplňte Vaši nádrž
pouze vodovodní
vodou.
Připojte nádrž k
Autopot systému.

Rozpusťte:
ORGATREX, 20 ml
a BACTREX,
½ zarovnané čajové lžičky
v 500 ml obyčejné vody

Pokud kdykoliv

PRO AUTOPOT:
500 ml tohoto roztoku pouze
jednou!

lze použít roztok

NELIJTE tento roztok do nádrže.

na litr vody.

Rozpusťte:
ORGATREX, 20 ml
a BACTREX,
½ zarovnané čajové lžičky
v 500 ml obyčejné vody

Pro pěstitele rajčat,
okurek, paprik a
lilků: po 8 týdnech
přidat 1 BioTab na
květináč. Zatlačte
10 cm hluboko do
zeminy /
kokosového
substrátu.

2 ml na litr obyčejné
vody pokaždé když
zaléváte, pokud je to
potřeba
NEZAPÍNAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

ORGATREX:
2 ml na litr obyčejné
vody pokaždé když
zaléváte, pokud je to
potřeba
NEZAPÍNAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

ORGATREX:
2 ml na litr obyčejné
vody pokaždé když
zaléváte, pokud je to
potřeba
NEZAPÍNAT SYSTÉM
PO DOBU 7 DNÍ

NEZAPOJOVAT
SYSTÉM PO DOBU
7 DNÍ

Naplňte Vaši nádrž
pouze vodovodní
vodou.
Připojte nádrž k
Autopot systému.
NEZAPOJOVAT
SYSTÉM PO DOBU
7 DNÍ

Naplňte Vaši nádrž
pouze vodovodní
vodou.
Připojte nádrž k
Autopot systému.
NEZAPOJOVAT
SYSTÉM PO DOBU
7 DNÍ

PRO AUTOPOT:
500 ml tohoto roztoku pouze
jednou!
NELIJTE tento roztok do nádrže.
Rozpusťte:
ORGATREX, 20 ml
a BACTREX,
½ zarovnané čajové lžičky
v 500 ml obyčejné vody
PRO AUTOPOT:
500 ml tohoto roztoku pouze
jednou!
NELIJTE tento roztok do nádrže.

máte pocit, že by
Vaše rostliny mohly
využít další hnojivo,
5 ml ORGATREXu a
1 gram BACTREXu

UPOZORŇUJEME:
NENÍ TŘEBA
MĚŘIT pH ANI
VODIVOST (Ec)
ROZTOKU NIKDY
BĚHEM
PĚSTOVÁNÍ.

*BioTabs je organické časem rozpustné hnojivo

Vypěstuj krásné rostliny tou
nejjednodušší cestou.

KOLIK TABLET?

Kombinace AutoPot
a BioTabs je snadná k
užívání ...... což vede
ke ....... snadnému pěstování:

100% AUTOMATICKÉ....
100%.... SNADNÉ

Kolik table t použ ít v
závis tosti na velik osti
Vaše ho Auto potu ?

8,5 lt.
2 tabs
15 lt.
2 tabs
25 lt.- 3 tabs

AutoPot je automatický zavlažovač, nedochází
k žádné ztrátě vody. Žádné časovače, čerpadla nebo
napájení nejsou potřeba.
BIOTABS je organická výživa a podpůrný systém půdy pro rostliny.
AutoPot a BioTabs systémy jsou založeny na jednoduchosti.
AutoPot A BioTabs sdílejí základní filozofii:
jednoduchost poskytuje pohodlí a kvalitu.
To je důvod, proč zkušení top pěstitelé i
začínající pěstitelé
volí AUTOMATICKÉ PĚSTOVÁNÍ.
Je to jednoduché .......

J.

jen zasaď rostlinu a PĚSTU

STARTREX

STARTREX
pěšné
Půdě proshn
ojivo s
organické ob
hem
vysokýmh basa
kterií.
íc
půdn dosá
out
hn
Chcete-li ho zahájení
velkolepé
růstu.
vod
Podrobnýbaná
uvnitř lení

MYCOTREX

BIOTABS

BACTREX

MYCOTREX

BIOTABS

BACTREX

Směs devíti
druhů spor
mykorhizních
hub pro zvětšení
objemu kořenů
o 700%

Zcela organické
pomalu rozpustné
hnojivo v tabletách

Zcela organické půdní
bakterie pro oblast
kořenového systému.
Převede organickou
hmotu na humus,
obsahuje plísně rodu
Trichoderma

www.biotabs.nl

Starterkit:

10

BioTabs
Inside

ORGATREX

ORGATREX
Zcela organick
tekuté hnojivo é
.
Organický
BOOSTER

