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BioAlga 5L
Model : BioAlga 5L
Producent : -

W 100% naturalny, ekologiczny nawóz organiczny. Wspomaga rozwój roślin,
odżywia i wzmacnia. Uodparnia na choroby i warunki atmosferyczne. Zwiększa
ilość i jakość zbiorów.
Wskazany warunkach utrudniających rozwój po: przymrozkach, suszy, zniszczeniu
roślin środkami chemicznymi.
Zawarte w BioAldze kultury alg dostarczają bezpośrednio do korzeni i liści roślin
zmagazynowane we własnych komórkach mikro i makroelementy, witaminy i
proteiny.
Dzięki specyfice budowy alg produkt jest w 100% absorbowalny przez rośliny.
Oczyszcza glebę z metali ciężkich, azotanów. poprawia jej żyzność i rozwój
mikroflory.
�
CO TO JEST BIOALGA?
BioAlga jest skoncentrowanym, naturalnym nawozem biologicznie czynnym zawiesiną o wysokim stężeniu żywych alg słodkowodnych Chlorella Vulgaris.
Podczas hodowli algi są karmione tak aby posiadały ilość mikro i makroelementów
optymalną dla rozwoju roślin. Dzięki właściwościom alg substancje odżywcze w
nich zawarte są wyjątkowo łatwo przyswajalne a ich bogaty skład komórkowy
umożliwia roślinom absorpcję najbardziej potrzebnych dla danej fazy rozwoju
składników.
Zalety BioAlgi:
kompletny koncentrat wszystkich składników potrzebnych dla rozwoju roślin nie
wymaga stosowania innych nawozów
� 100% naturalna - przyjazna ludziom i środowisku
� uniwersalna - polecana w każdym rodzaju upraw
� rekomendowana w rolnictwie ekologicznym (ŚWIADECTWO IUNG-PIB
NE/287/2015)
� wspomaga kiełkowanie i adaptację sadzonek
� zwiększa jakość i ilość zbiorów
� wzmacnia odporność na szkodniki i choroby
� uodparnia na trudne warunki atmosferyczne i pogodowe
� łagodnie i szybko regeneruje rośliny po chorobach i klęskach żywiołowych
� zapobiega chorobom wynikającym z braku składników odżywczych
� ułatwia absorpcję składników zawartych w glebie jednocześnie ją użyźniając
w rolnictwie konwencjonalnym - wspomaga działanie nawozów sztucznych i
obniża o 30% zapotrzebowanie na użycie nawozów azotowych

Cena : 174,00 zł Brutto ( 161,11 zł Netto)

kontakt : - sklep@sklep-probioemy.pl
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BioAlga 5L
Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 maj 2017
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