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     -Carbo 
NATUURLIJKE GRONDSTOFFEN (NUTRIËNTEN EN ORGANISCHE MATERIALEN) 

NUTRIËNTEN EN ORGANISCHE MATERIALEN DIE DE BODEMSTRUCTUUR BEVORDEREN. 
V-Carbo is een vloeibaar extract op basis van nutriënten en organische materialen. Het product is ontwikkeld 
voor de optimalisatie van de bodemvruchtbaarheid. De vloeibare samenstelling bestaat uit verschillende 
koolstofbronnen die zorg dragen voor een zuurstofrijk milieu. Hiernaast bevat V-Carbo organisch 
beschikbare elementen voor de opbouw van celwanden en geurstoffen die een rol spelen in de 
vermeerdering van nuttige micro-organismen. Micro-organismen zorgen voor een versterkte oplossing van 
mineralen, een betere stikstofvoorziening en synthese van groeistoffen en vitaminen die een 
plantweerbaarheid stimuleren. Dankzij deze veelvuldige werking zal V-Carbo in het groeimedium meer 
zuurstof beschikbaar stellen. Dit vertaalt zich naar meer haarwortels en betere weerbaarheid tegen vocht, 
uitdroging en zouten. 

 

TOEPASSING 

V-Carbo preventief toepassen voor een optimaal resultaat. Na het verplanten om de week toepassen. 
Dosering bedraagt 1-2 liter V-Carbo per hectare. Verdun V-Carbo met water en verspreid de oplossing via 
aangieten, druppelbevloeiing of regenleiding. Het product kan met meststoffen worden gecombineerd. 

 

BEWARING 

Bewaar V-Carbo op een koele, donkere en droge plaats in de originele verpakking bij temperaturen tussen 
de 6°C - 18°C. 

 

FYTOPRO SYSTEEM 

Het fytopro systeem bestaat uit drie onderdelen: 
 
1) multi species producten (microbiële organismen); 
2) nutriënten en organische materialen; 
3) coaching. 
 
V-Carbo is onderdeel van het fytopro systeem. Fytopro staat voor een totaal (integraal) systeem waarin 
producten elkaar versterken en zo de effectiviteit in één systeem is gewaarborgd. Het fytopro systeem dient 
als bouwsteen voor uw beheersstrategieën tegen ziekten en plagen. De focus ligt op het creëren van een 
vitaal gewas. Het fytopro systeem bundelt kracht en kennis in één systeem. Fytopro staat voor het initiëren 
en onderhouden van de biodiversiteit in het groeimedium. 
 

 

MEER WETEN? 

Neemt u contact op met Biopol Natural (+31) (0)187 493 422. 
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