Biosa Herb, EM, Effektiv microorganismer
BiosaHerb opformeres med Sukkerrørmelasse før anvendelse.
Opformering af Biosaherb er både enkelt og ligetil.
Følg blot denne fremgangsmåde og du bliver ekspert
Princippet er at 1 liter BiosaHerb blandes med 1 liter sukkerrørmelasse + 30
liter vand = 32 liter færdigbryg BiosaHerb klar til brug.
For at undgå klumpe dannelse af melassen, opløses den i varmt vand med en
temperatur på omkring 60° C. Når melassen er opløst og temperaturen er
faldet til 28 grader C. / mål lige temperaturen inden du blander væsken med
BiosaHerb.
Efterfølgende skal du sikre at væske temperaturen er konstant omkring de
28°, derfor brug en termostatstyret varmegiver eller mælkevarmer. Lindberg
har udmærkede mælkevarmere. Ved beholder 30 – 60 liter kan anvendes en
300 watt akvarie vandvarmer, det kan være mærket Vita Tech købt hos Mini
Zoo.
For at undgå unødigt iltning af væsken, dækkes beholderens væskeoverflade
ud til kanterne med en tynd plastic folie. Efter 5 dage kan du fjerne
varmegiveren og lad tønden med væske henstå lukket (låg på brug evt. tape
for gøre beholderen lufttæt) et par dage, ideelt 2 dage. Efter i alt 7 dage (5+2)
er væsken blevet til ”BiosaHerb Aktiveret” og klar til brug. Ifald væsken har
dannet flydelag, ja så fjern dette med en ske eller si.
I markrbruget anvendes 70 -100 liter pr, hektar, inklusiv den mængde der er
givet gennem foderet.
”Pioner” dosis som start, 60 liter pr. ha blandet med 300 liter vand pr. ha.
Efter 2 måneder:30 liter pr ha og 2 måneder senere igen 15 liter pr. Ha
Det er bedst at sprøjte efter kl. 17 eller i let regnvejr.
Denne høje dosis, for hurtigt at etablere en naturlig Micro flora i jeres marker.
Når processen er startet formere mikroorganismerne sig af sig selv i jorden, og
vedligeholdes med lavere mængder hvert år.
Biosa Herb Sælges i 4 x 5 liters pakninger.
Pris pr. liter 160 kr. + moms og fragt, købes hos:

Knud Dencker-Jensen.
Telf +45 6224 1404
mobil +45 4018 0905
”Skype” knuddencker
Økologisk Sukkerrør melasse : koster pt. 12,00 pr kg, 1 liter ca. 17,00 kr., Vi
har for det meste på lager.

Til kompostering i stalde og skure
Dybstrøelse og sengemåse tildeles 1-2 liter BiosaHerb der er opformeret pr.
m3 gødning og strøelse. 22 storkreaturer producerer ca. 1 m3 gødning daglig.
Ved løsdrift kan man sprøjte med rygsprøjte, 50% Biosa opformeret + 50%
vand, dette kan gøres hver 14 dag, blot så overfladen er let fugtet.

Til produktion af Wrap
Slet : Før sammenrivning til presning ud sprøjtes 30 -60 liter BiosaHerb + 100
liter vand. Når græsset ligger spredt på marken sprøjtet aften. Giver
wrapballer med en fantastisk holdbarhed og ikke mindst med forbedret
proteinoptagelse hos kvæget.

I fodret til kvæg
Til Kød og Malkekvæg foreslås 100 – 200 ml pr. storkreatur daglig. Gives i
drikkevand eller foder. Øger kvæges optagelses evne af protein. Giver sunde
dyr med en god vomfunktion.
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