Hnojivá z morských rias – magické účinky v harmónii s prírodou
Listové hnojivá z morských rias sa stávajú novodobým
trendom biopestovateľov a aj konvenčných
poľnohospodárov pre ich magické účinky a priaznivý vplyv
na životné prostredie a zdravie človeka. Morské riasy sú
jeden z najbohatších zdrojov organických živín, minerálov a
biologicky aktívnych látok na planéte. Takmer 80% planéty
pokrývajú oceány a moria, ktoré sú bohaté na živiny,
vitamíny, minerály a stopové prvky. Morské riasy počas
svojo rastu v oceáne čerpajú tieto živiny a sú schopné
absorbovať účinky morského ekosystému až 50 000 krát,
čím je obsah minerálov a živín mnohonásobne bohatší v morských riasach v porovnaní so
suchozemskými rastlinami. Dnes vďaka vedeckému pokroku a modernej biotechnológii vieme využiť
unikátne vlastnosti a účinky extraktov z morských rias a ich popularita neustále stúpa. Možnosti ich
aplikácie sú rôznorodé, avšak ich účinok je najlepší pri listovej aplikácii (prípadne zálievke) na ovocie,
zeleninu, kvetiny, okrasné stromy, poľné plodiny, trávniky a.i.

Magické účinky morských rias
Prírodné živiny a biostimulačné látky obsiahnuté
v morských riasach zabezpečia rastlinám vyvážený pomer
živín, stopových prvkov a bioaktívnych látok. Tento
prírodný komplex výrazne podporuje tvorbu koreňového
systému a jemného vlásnenia, čo tvorí základ pre dobrý
príjem živín a vody pre rastliny. Zdravý a silný koreň je
taktiež dôležitý pre vyššiu odolnosť rastlín voči stresovým
faktorom ako je sucho, chlad, mráz a zasolenie. Morské
riasy vďaka svojmu unikátnemu zloženiu výrazne napomáhajú rastlinám prekonať stresové faktory,
ale taktiež aj choroby. Morské riasy obsahujú bioaktívne látky ako kyselinu algínovú, manitol,
polysacharidy a aminokyseliny, ktoré aktivujú interné procesy a zvyšujú odolnosť rastlín voči suchu
a chorobám. Navyše, morské riasy dodávajú rastlinám dostatok živín v prírodnej forme, ktoré sú
potrebné pre zdravý a silný rast rastlín.

Alga 600 - dar z oceána
Alga 600 je 100% prírodný extrakt získaný z troch unikátnych druhov hnedých morských rias
s vysokým obsahom organických živín, mikroelementov
v chelátovej forme, aminokyselín, bioaktívnych látok a prírodných
stimulátorov rastu ako auxíny, cytokiníny, giberelíny a betainy.
Toto unikátne listové biohnojivo je certifikované do ekologického
poľnohospodárstva a je vhodné pre zeleninu, ovocie, kvety,
trávniky, okrasné stromy, poľné plodiny a.i. Alga 600 stimuluje
rast, chráni rastlinu pred suchom a chladom, podporuje tvorbu
koreňového systému, zlepšuje násadu kvetov, vývin plodov
a listový rast, zvyšuje úrodu a jej kvalitu, ovocie a zelenina majú

jednotnú veľkosť, lepšiu farbu, prírodnú chuť a vyššiu trvanlivosť po zbere. Alga 600 je teda ideálnym
riešením ako zlepšiť kvalitu a množstvo úrody v harmónii s prírodou bez chemikálií.

SoftGuard – prírodná ochrana
SoftGuard je prírodný extrakt z krabích a krevetových ulít s obsahom bioaktívnej látky chitosan
oligosacharid, ktorá chráni rastlinu pred hubovými, bakteriálnymi a vírusovými chorobami. Táto
účinná látka vďaka malej molekulovej hmotnosti plní funkciu aktivátoru a stimulátoru imunitného
systému rastlín, podobne ako vakcína u človeka. SoftGuard navyše podporuje syntézu niektorých
enzýmov, stimuluje tvorbu koreňového systému a zlepšuje rast rastlín, čím sa dosiahne vyššia kvalita
a množstvo úrody. SoftGuard je v EÚ certifikovaný ako organický prípravok pre ekologické
poľnohospodárstvo a je vhodný najmä pre zeleninu, ovocie, vinice, zemiaky, trávniky, kvety a.i.
SoftGuard teda ponúka prírodnú alternatívu k chemickým prípravkom na ochranu rastlín. Pre
maximálny efekt doporučujeme SoftGuard v kombinácii s Alga 600, čím sa docieli výborný rast rastlín,
zlepšenie kvality a ochrana proti stresovým faktorom a chorobám.

