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EmFarma Plus Butelka 1L
Model : EmFarma Plus Butelka 1L
Producent : DCM
EmFarma Plus to środek, który swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność wszystkich
systemów biologicznych. Pożyteczne mikroorganizmy w nim występujące wzajemnie się wspierają
i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, zmieniając kierunek procesu
mikrobiologicznego w miejscu ich użycia. To umożliwia jego szerokie zastosowanie.
EmFarma Plus to specjalnie namnożona i gotowa do użycia kompozycja mikroorganizmów
powstająca poprzez fermentację SCD ProBio Plus z melasą i innymi dodatkami. W porównaniu do
wcześniej wytwarzanego Ema Plus została zwiększona oraz ustabilizowana jakość wyrobu, dzięki
ulepszonemu procesowi wytwarzania oraz bardziej rygorystycznym normom sanitarnym. Poprawa
jakości pozwoliła na wprowadzenie dłuższego czasu przydatności do użycia. Dodatkowo
zostało wprowadzone kodowanie wyrobu, które umożliwia weryfikację jakości wyrobu poprzez
sprawdzenie skojarzonej z nią próbki laboratoryjnej.
Od 02.04.2011 roku EmaPlus został wycofany, nie jest wytwarzany i nie będzie dostępny w ofercie
handlowej grupy Zdrowa Ziemia. Wyrób ten został zastąpiony nowym, o ulepszonym składzie i
wyższej jakości - EmFarma Plus.������
Działanie:
� podnosi biologiczną aktywność gleby oraz poprawia jej żyzność i urodzajność,
� sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej i regulacji stosunków powietrzno wodnych gleby,
� wzmaga zdolność roślin do fotosyntezy,� co prowadzi do wzrostu odporności i witalności roślin,
. lepsze� kiełkowanie, ukorzenianie, kwitnienie i zawiązywanie owoców,� ich dojrzewanie i poprawa
jakości,
� przyspiesza rozkład masy organicznej i poprawia proces kompostowania,
� zwiększa dostępność makro i makroelementów w tym z form niedostępnych zalegających w glebie,
� gwarantuje optymalne wykorzystanie wody,
� aktywuje fermentację gnojowicy,
� wspomaga oczyszczanie ścieków,
� stabilizuje i higienizuje osady ściekowe oraz zmniejsza ich objętość,
� neutralizuje odory, rewitalizuje wodę, wykazuje działanie antyseptyczne, probiotyczne i
antyutleniające.
Stosowanie i zalecane dawkowanie:
Pobierz� ULOTKĘ

Posiadane certyfikaty : PZH/HT-2444/2010 2508/2011
UWAGA:
Dopuszczenie do stosowania przez gospodarstwa ekologiczne : EmFarma Plus nie znajduje się na
liście środków dopuszczonych do stosowania w gospodarstwie ekologicznym. Zgodnie z pismem
otrzymanym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na zapytanie o stosowanie
wyrobów opartych na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów w gospodarstwach
ekologicznych, preparaty te &bdquo;mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym&rdquo;

Cena : 21,30 zł Brutto ( 17,32 zł Netto)

kontakt : - sklep@sklep-probioemy.pl
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EmFarma Plus Butelka 1L
Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 listopad 2011
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