
Gekka bio

De nieuwe manier in de toekomst
voor een natuurlijk leven!

Plantaardige Bio Houtskool - Pyrolytisch bioconjugaat
Natuurlijke meststof voor bodembemesting.



Explocom GK-technologie is altijd afgestemd 
op de wensen van de klant.

Het profiel van Explocom GK is de 
carbonisatie van hout en biomassa in 

houtskool en plantaardige bio-houtskool voor 
de landbouw.

Nieuwe weg naar een toekomst in Europa met 
100% biologische en biologische producten.



Beschrijving:

Bio-houtskool is een organische meststof die drager is 

van voedingsstoffen en micro-organismen. Het is een 

biologische meststof voor bodemconditionering, 

aanbevolen voor alle grondsoorten, die kunnen worden 

geactiveerd met mest voor een beter effect.

Bio-coal is een kristallijn, zwart, poreus, geurloos 

materiaal dat micro-organismen, Fe, Br, Cu, Ph, Mn, Mg 

en water met elkaar verbindt en opslaat.

korreling : 0- 20 mm

Identiteit van de stof:
Bio-houtskool
EC / Lijstnr: 307-008-6
Cas nr: 97488-71-6



pH inhoud ~ 9

Effecten van Bio-Charcoal:

- Verbetert de wateropslagcapaciteit in de bodem

- Ontwikkelt de bacteriële bodemomgeving

- Biedt een effectieve bescherming tegen kruideninfestaties

- Bestrijdt en absorbeert giftige, giftige of zware metalen

- slaat de micro-elementen op

- Helpt ventileren van de ventilatie van de bodem

- Helpt voedingsstoffen om te zetten

- voorkomt lekkage van minerale en organische 

voedingsstoffen uit de bodem

- vermindert de uitstoot van stikstofoxide en methaan



GEKKA BIO-Plantaardige 
houtskool

18 literArt. Nr. EXP:  5711902
EAN : 5945856100489

Andere informatie:

- voor alle soorten grond, kassen en 

landbouwgrond

- wordt aanbevolen voor hoveniers en 

professionele tuinen

- aanbevolen minimumbedrag

1 kg per m2

- pH-waarde 9

- Koolstofgehalte: 70 - 76%

- bevat vluchtige stoffen: 8-19%

- asgehalte 3-6%

- watergehalte: maximaal 12%

Op een droge plaats bewaren, weg van 

de zon.



Aanbevolen in 3 categorieën:

- voor hobbytuinman en particulier 

gebruik (5 liter gallon)

- voor bloemperken en ecologische 

tuinier, broeikas systemen (18 liter 

gallon)

- voor uitgebreide landbouwgebieden

(Big bags ~ 500 kg)

Aanbevolen voor
professioneel gebruik



Alternatief gebruik in de landbouw:

Extra eten
voor dieren

Voor compostering



EC/ LIST no 302-678-6
CAS Number 94114-43-9

Meststofoplossing

voor plantengroei.

Bio-pyrolitisch destillaat, organische 

meststofoplossing - humuszuur pyrolignosinezuur. 
Een speciale voedingsstof voor alle grondsoorten.

Kenschetsing:

De geur van het product is vergelijkbaar met rook en 
azijn. De kleur is gesloten. Helpt planten gezonder te 
worden door het verbeteren van hun vermogen om 
zichzelf te verdedigen tegen ziekten of plagen. Het 
creëert een goede bodemstructuur door waterretentie 
te verhogen, kationenuitwisseling, zoutontleding en het 
herstel van de bodemstructuur in balans te houden.

beschrijving:
Bio-gecondenseerd pyrolytisch



Voordelen in de groeifase:
- Verhoogt het gewicht van het wortelstelsel en verbetert de structuur

- Vergemakkelijkt de opname van mineralen

- verhoging van de biologische activiteit van de bodem

- helpt bij de toevoer van voedingsstoffen naar de plant

- versnelt de celdeling (wortels en bladeren)

- Over het algemeen verhoogt het het volume van biomassa

Kan worden gebruikt op alle substraten en irrigatiesystemen.

Irrigatie: 1 tot 3 ml / l (maximaal 5 ml / l)
Dosisdispersie: 1 tot 4 ml / l



ingrediënten Maateenheid Cod TEST 4834

nitriet mg NO₂ / dm ᶟ < 5*

Nitrogen

kjeldahal

mg  / dm ᶟ < 1,0

nitraat Mg NO₃ /  dm ᶟ < 50*

elementen Maateenheid

borium mg  / dm ᶟ < 2

koperen mg  / dm ᶟ < 0,4

ijzer mg  / dm ᶟ 533

Fosfor mg  / dm ᶟ <0,4

Magneziu mg  / dm ᶟ 0.81

Mangan mg  / dm ᶟ 3,42

molybdenum mg  / dm ᶟ <0,2

Potasiu mg  / dm ᶟ < 20

Zinc mg  / dm ᶟ 0,922

pH inhoud - 3,6 



Voorzichtig!

Overdosis heeft het tegenovergestelde effect. De onverdunde 

geconcentreerde oplossing kan leiden tot het verbranden en vernietigen van 

planten! Houd het product uit de buurt van kinderen! Blijf uit de buurt van eten, 

drinken en dierenvoer. Vermijd contact met huid en ogen.

Houdbaarheid: In de originele verpakking, bij een temperatuur tussen 5 ° C 

en 20 ° C, behoudt het de garantie voor een onbeperkte periode. Blijf uit de 

zon. Het product wordt geproduceerd door middel van droge destillatie in een 

pyrolysereactorsysteem. Het is 100% natuurlijk.





Toepassingsmodi:

Instructies voor gebruik:
1: Bessen of kat "Bessen" aardbeien, frambozen, bramen, bosbessen ~ 300 ml / 100Lt wateroplossing - twee weken na het overplanten of ontluikende..
2. Groenten: spruitjes, spruiten, broccoli, bieten, bonen, asperges, artisjok, klit, distel, kool, wortelen, bloemkool, Chinese kool, wilde kool, meloenen, prei, kers physalis, mierikswortel, venkel, aubergine, 
komkommer, maïs, okra (okra), ui, peterselie, erwten, peper, aardappel, pompoen, radijs, groene uien, squash, zoete aardappel, tomaat, watermeloen - 300 ml / 100 Lt -Wekelijks water oplossing - van 30 
dagen na ontkieming of twee weken na transplantatie.
3.Legume vertrekt: mosterd, paksoi Chines groene kool, kruid, groene mengsels, andijvie, Komatsuna (Japanse spinazie), tuinkers, groenten
Aziatische, rucola, Italiaans aubergine, bleekselderij, witlof, sla, spinazie - 200 ml / 100 Lt wateroplossing - week - twee weken na pootmachines.
4. Citrusvruchten: 7-8 LT / 1000 Lt wateroplossing / 1 HA - maandelijks gespoten
5. Fruitbomen: appelen, abrikozen, nectarines, druiven, kersen, pruimen, peren, perziken -6-7 Lt / wateroplossing Lt -1 HA 1000 - gespoten om de twee weken
6. Toepassing op de grond: 20 LTS / 1000 Lt wateroplossing - 1 HA
7. Sierplanten: 200 ml / 100 Lt water oplossing - gespoten 20 dagen na verschijning week of 10 dagen na de transplantatie.
8. Bemesting van irrigatie: wekelijkse oplossing van 0,05% of 1 Lt / 2000 Lt wateroplossing
9. Herbicidaal mengsel: behandeling na opkomst) - 200-250 ml / 100 lt wateroplossing, sproeioplossing
10. Hydrocultuur: gebruik elke keer voldoende volume om de pH van de oplossing in te stellen op 5,5 - 6,5 wanneer de Ph-instelling is gemaakt.
Andere voordelen:
1. Natural Self Defense door het beheersen van ziekten en plagen direct en indirect bijgedragen aan de bestrijding van plagen en ziekten door het verhogen van zelfverdediging van de plant.
2. Stimuleren plantengroei omdat dit de fotosynthese en opname van voedingsstoffen en transport toeneemt, wat leidt tot een betere beworteling en verbetering zelfverdediging installatie Als 
eindresultaat, de productiviteit en kwaliteit.
3.Reduce tijdens composteren en ammoniakgas uitstraling afneemt wanneer de irrigatie toegepast of sproeien op het substraat, omdat de populatie van micro-organismen die direct aan de omzetting van 
substraat in humus optreedt toeneemt.
4. Voor de behandeling van organisch afval en vloeistof omdat er geen slechte geuren uitgezonden door kippenlandbouwbedrijven, stallen en zelfs in stortplaatsen.



Opgericht in 1992.

Gepatenteerde technologie.

Belangrijkste producten:
VEGETAL BIO-COAL, PYROLYTIC BIO-

CONDENSED (natuurlijke vloeibare meststof en 

bodemverbetering), barbecue-houtskool, 

restaurantkool, industriële steenkool voor de 
koper- en siliciumindustrie, houtskoolgrillbriketten.

Andere hoogwaardige producten en 

biomassagasdestillaten: lichte en zware teer, 
houtolie, houtazijn, synthetisch gas en rookgas.

535400- Cristuru Secuiesc , Str Filias Nr 102/D, 
Romania
www.retorte.ro


