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Azoknak a biotermelőknek, akik magas ter-
méshozamú, egészséges ültetvényeket 
szeretnének, a BSPF LOMB növénykondí-
cionáló permetszer biztosítja növényeik 
erős immunitását és magas 
termésminőségét, melyben a termék 
egyedülálló.

Az L&S Növénykondícionáló védi és ápolja 
az egész növényt, helyreállítja a szimbionta 
életközösség – a filoszszféra, rizoszszféra – 
ökológiai egyensúlyát. Az mikro- és makro 
szervezetek egyensúlya az egészséges és 
ellenálló állomány a biokertészkedés kulcsa. 

Rendszeres használatával a növények epi-
dermisze megerősödik, az asszimiláció 
intenzitása, ezáltal a stressztűrőképesség 
fokozódik. A fermentált növényi hatóany-
agok segítik a generatív folyamatokat. 
Intenzív termés kötés elősegítő hatás.

Az egészséges növény teljesítményét az L&S 
LOMB Növénykondícionáló fokozza, mely 
mind a termés mennyiségében, mind 
minőségében nyilvánul meg. 
A korábbi vizsgálatok során megállapítható, 
hogy a készítménnyel kezelt növények 
gyümölcsei magasabb cukortartamat és 
jobb eltarthatóságot érnek el mint a
kezeletlen állomány gyümölcsei.

Az L&S LOMB növénykondícionáló különleges receptúráját a hagy-
ományos biodinamikus, organikus gazdálkodás tapasztalataiban jól 
bevált növények, valamint a kontrollált, szakaszos fermentációval 
végzett kivonatolás teszi hatékonnyá. A készítmény tartalmaz neem 
olajat, amely rovarriasztó hatása mellett kiváló tapadásfokozó, 
eközben a filoszszférának kedvező táplálékösszetételt biztosít. A 
kártevők a kezelt növényeket kevésbé keresik, mivel az egészséges 
növényi hajtások, valamint a növényi kivonatok egyaránt képesek a 
kártevők kontrollálására anélkül, hogy bármilyen módon külső 
beavatkozást igényelne.

Az L&S LOMB Növénykondícionáló sikeresen alkalmazható 
károsodott kultúrák regenerálásánál (pl. jég, fagy, aszály, fertőzések, 
nekrózisok). A készítmény a kültakaró életközösségének helyreállí-
tásával segíti a sebek gyógyulását, beszáradását. 
Javítja az új hajtások életképességét, valamint a beteg részek 
izolációját.

Javasolt technológia:
Gyümölcs kultúrákban – alaposan kitisztított permetezőeszköz 
használatával
Lemosó permetezés (őszi-tavaszi) 10l/ha rügypattanás előtt – 
(kiegészíthető narancsolajjal, vagy neem-olajjal)
Termés fokozásra rügypattanaáskor 2-5 l/ha
A hajtások kondícionálására 5-8 l/ha dózisban 12-21 naponta
Regenerációra: a kártétel, vagy nagy dózisú növényvédőszer kijut-
tatását követően 5-7 l/ha dózisban

A gyógynövények kivonata fokozza a növények ellenállóképessé-
gét, a fizikai és biológiai stresszhatásokkal, kórokozókkal szemben.
Az organikus alapanyagokból természetes eljárással készített L&S 
LOMB Növénykondícionáló kizárólag magas minőségű, szakszerűen 
gyűjtött gyógynövények fermentált kivonatát tartalmazza
Az L&S LOMB Növénykondícionáló nem tartalmaz sem szerves-, 
sem szervetlen toxint, pathogén szervezetet, parazitát, tartósító és 
állományjavító szereket, ezért közvetlen szüretelés előtt is nagy 
biztonsággal alkalmazható.


