Hvorfor vente til
efter næste istid?

- når du med vulkansk klippestøv kan efterligne
gletsjernes arbejde og tilføre de over 50 mineraler og
sporstoffer der tidligere var almindelige i vores jord,
men som for længst er blevet udvasket eller brugt op.
SEER Rockdust ® er ikke en
’hurtig’ løsning. Det kan tage flere
måneder før forbedringen af den
mikrobiologiske aktivitet og jordens
frugtbarhed viser positive resultater:
Afgrøde fordele med
SEER Rockdust ® forbedrer:
- Samlet udbytte
- Sundhed og vigør
- Smag og aroma
- Blomsterkvalitet
- Næringsværdi
- Holdbarhed
- Skadedyrsresistens
- Sygdomsresistens
- Tørkeresistens
- Mikrobiologisk aktivitet
- Mængden af orme

Kompost fordele med
SEER Rockdust ® øger:
- Mikrobiologisk aktivitet
- Komposteringshastighed og
temperatur
- Kvælstoffiksering
- Lugtreduktion
Miljømæssige fordele med
SEER Rockdust ®
- Forbedrer jordens evne til at
absorbere og udnytte atmosfærisk
CO2 (kulstofbinding).
- Mindsker afhængighed af
kunstgødning
- Øger antallet af kvælstofbindende
bakterier
- Øger mikrobiologisk
aktivitet og den biologiske
mangfoldighed.

Se hvad nogle af de mange tilfredse brugere siger om SEER Rockdust ®
Hotellets drømme køkkengave

Køkkenhavens redning

På grund af vejret og mangel på tid fik jeg ikke
tilplantet mine højbede før i starten af juli og jeg
regnede med at være for sent på den. Men jeg er
imidlertid begejstret over at kunne fortælle at det der
skete ikke er mindre end fænomenalt – takket være
SEER Rockdust:
• Utrolig hurtig vækst af urter, salat, porrer og
courgetter. Det meste var klar til høst få uger efter
udplantning og jeg fik dobbelt høst af mine jordbær.
• Ingen ukrudt overhovedet.
Tidligere købte jeg store
mængder muld til udplantning
og fik masser af ukrudt.
Med SEER Rockdust
sker der noget helt utroligt.

Jeg flyttede til Crathie i Aberdineshire og den
2000m2 have havde ikke tidligere været dyrket så
jeg blandede med tilfredshed jorden i køkkenhaven
med gylle. Efter 2-3 år med dårligt resultat tilførte
jeg kalk, og andre mineraler, mere dyregødning og
flydende gødning, men stadig uden succes.
Jeg havde tidligere læst om
SEER Rockdust, så det købte
jeg og gik i gang igen.
Resultatet var utroligt og jeg er
sikker på at det skyldtes SEER
Rockdust. Det følgende år så
jeg yderligere forbedring med
kartofler, kål, gulerødder og
porrer. Jeg vil ikke tøve med
at anbefale SEER Rockdust.

East Haug House
Lesley McGown

Ed Bushnell
Aberdeenshire

Bedre måling med Refractometer

Prøv det – det er godt

Efter at måtte erkende at min jord manglede
mineraler og spormineraler, fandt jeg SEER
Rockdust på Internettet. Jeg tester normalt min frugt
og mine grønsager med et Refractometer, som
måler sukkerindholdet og derved også viser
mineralindholdet. Jeg bruger altid naturlig
gødning men mine målinger af jordbær og hindbær
viste nu en overraskende forbedring efter at jeg
med rund hånd havde tilført jorden SEER Rockdust.
Det gælder også størrelsen,
smagen og duften. Og det
samme for grønsagerne, især
gulerødderne.
Tak for et unikt produkt som jeg føler vil frembringe
sunde og næringsrige fødevarer.

Efter to år med dårlig høst og efter en leverance i
foråret af SEER Rockdust, tror jeg at vi alle havde
et godt år med frugt og grønt her i vores
kolonihaver. Nogle ville vente med at bruge det til
om efteråret, men fem af os strøede det på med det
samme, blandede det med det øverste lag jord.
Både omkring eksisterende
planter og ved nyplantning.
Jeg fik den bedste høst
nogensinde. Kål og salater
var kraftige og smagfulde.
Vi har bestilt mere SEER
Rockdust og de der ville
vente glæder sig til næste års
høst.

Roger Sanders
Leicestershire Stockist

M.H.Galkin
Buckingham Road Allotment Group

BRUGSANVISNING
SEER Rockdust er en strøelse der gavner alle typer jord og pH. Strø det
jævnt ovenpå jorden. Bland det med øverste jordlag med en rive eller lad
orme og vejret gøre arbejdet. SEER Rockdust kan tilføres hele året uanset
planternes vækststadie.
Mindste årlige dosis:
0,5 kg pr. m2
Optimale årlige dosis:
2 kg pr. m2 - det første år
1 kg pr. m2 de følgende år.

Maksimumsdosis:
5 kg pr. m2 - giver en længere varende
gavnlige effekt i mindst 5 år afhængig af
jordbundsforhold og typen af dyrkede
afgrøder. Tilføres igen når jordens
frugtbarhed falder.

Brug i potteplanter:
Drys 2-3 mm SEER Rockdust på jordoverfladen eller
bland med pottemuld før såning eller udplantning.
Vand planterne som normalt.
Kompost forbedring:
Drys 3 - 5 mm SEER Rockdust på hver 10-13 cm lag
af grønt affald. Øger temperatur, komposteringshastighed og frugtbarhed.

SEER Rockdust er ikke en erstatning for NPK gødning, men behovet for NPK mindskes væsentligt over tid.

SEER Rockdust fås i 20 kg poser, men også i større partier efter aftale.
For yderligere information kontakt:

www.rockdust.dk
Barfodet I/S  Tlf: 7575 1310  E-mail: info@rockdust.dk
Læs også den engelske hjemmeside www.binnsoilnutrients.com

