
 

 
 
 
Brugsanvisning 
Dosering:     
Til behandling i pottejord anvendes  
1 gram pr. m2. Brug 0,5 - 1,5 liter 
vand på m2. Ved iblanding af jord 
anvendes 10 - 40 gram pr. m3. 
Supplerende behandling kan 
anbefales ved oppotning etc. Til 
bejdsning af frø anvendes minimum 
2 gram pr. kg. frø (klæbemiddel kan 
anvendes). Dypning af stiklinge: 2g/l. 
 
Metode:         
Pisk pulveret til en pasta ved brug af 
lidt vand (brug ½ - 1 liter vand til 100 
gram Supresivit). Ved jordbehandling 
/vanding opløses pastaen i det 
nødvendige antal liter vand, for at 
opnå en god gennemvanding af 
substratet (min. ned i 2 - 3 cm. 
dybde). Opløsningen anvendes 
samme dag. Anvend kun rent 
sprøjteudstyr. 
 

 
                   
 

 

BBiioollooggiisskk  jjoorrddffoorrbbeeddrriinnggssmmiiddddeell  
Med  nyttesvampen Trichoderma harzianum 

 

Indhold:   500 gram. 
Med et højt sporeindhold: min. 1,4 x 1010 sporer pr. gram. 

 

Anvendelse: 
Supresivit tilsættes vækstmedie eller planter for at etablere et 

gavnligt mikroliv. Tilsættes så tidligt som muligt i 
kulturforløbet. Kan også anvendes i drypslanger. 

 

Virkemåde: 
Supresivit etableres meget hurtigt i vækstmediet og på nye 
planterødder. I de fleste kulturer ses en vækststimulerende 

effekt, der gør at planten får en frodigere vækst. Der er 
ligeledes målt udbytteforøgelse i flere grøntsagskulturer.  

Optimale betingelser er pH lavere end 6,5, god fugtighed i 
substratet og temp. mellem 15 og 25°C. 

 

Forhandler: 

Borregaard BioPlant ApS 
tlf. 86 78 69 88 

 
       
 
 
Sikkerhedsforanstaltning: 
Indledende forsøg på prøvearealer 
anbefales. Supresivit indeholder og 
udskiller ingen toksiner eller anti-
biotika, men kan irritere luftveje, 
derfor: 

• sørg for ikke at inhalere støv    
under arbejdet med produktet. 

• benyt støvbeskyttende beklæd-  
ning, maske og briller. 

• undgå at børn og personale, der  
  ikke har kendskab til brugen, kom- 
  mer i berøring med produktet. 
  
Holdbarhed:  
14 måneder fra produktionsdato. 
Produktionsmåned/år: se label 
 
Opbevaring:  
Pakken opbevares uåbnet på et tørt, 
rent og aflukket sted, adskilt fra andre 
kemikalier eller fødevarer ved en 
temperatur mellem 5 og 25° C. Helst 
køligt. Undgå direkte solskin.  

 


