Oceněné rostlinné hnojivo!

Powder Feeding
Organická a minerální hnojiva byla v zemědělství používána po tisíce let, ovšem co se
týká zemědělské techniky a zdrojů, tak ty se příliš nezměnily.

Co ho dělá jedinečným?
Je to „ALL–IN–ONE – VŠE V JEDNOM“ hnojivo, složené ze všech nezbytných živin pro rostliny
Obsahuje nejen NPK, ale také Ca, Mg a mikroživiny

Moderní technologie a dnešní vědomosti nám umožnily vytvořit řadu Bio Feeding,
která přináší nevídané výsledky nejlehčí možnou cestou.
Je vysoce efektivní a splňuje nejen naše vysoké standardy, ale také náš koncept:

Minimální úsilí a velmi lehké použití

Je to jednoduché!

Jedna aplikace poskytuje živiny po dobu 8 týdnů

Jednoduchost je naše tajemství úspěchu.

Prezentováno v práškové formě, kterou je snadné vmíchat do substrátu

Může být použito s čistou vodou (EC 0,0 dS/cm do 1,0 dS/cm)
Obsahuje prospěšné houby a bakterie

Green House Bio Feeding “ALL-IN-ONE – VŠE V JEDNOM” hnojivo obsahující kombinaci
přírodních minerálů a organických živin, které rostlinám poskytují všechny esenciální
makro a mikro živiny ihned po první aplikaci.

Podporuje mikrobiální život v půdě

Green House Bio Feeding také obsahuje prospěšné houby a bakterie, které
podporují mikrobiální život v zemině a urychlují rozklad organické hmoty.

Lepší vývoj kořenové soustavy

Minimum úsilí, lehké použití, skladování a transport.

Zlepšuje kvalitu zemitého substrátu

Přirozeně zlepšuje imunitní systém rostlin
Vyžaduje jen malé, nebo žádné úpravy pH
Žádné soli na povrchu substrátu

BioGrow

UPOZORNĚNÍ!

(N - P - K: 7 - 2 - 4)

Mycelium z prospěšných hub se může objevit na povrchu substrátu.
Tím zlepšuje mikrobiální život uvnitř substrátu a neohrožuje lidi, zvířata ani rostliny.

Speciálně vyvinuto pro vegetativní
růst všech rostlin.

Houby jsou hlavním činitelem při rozkladu organických látek jako jsou jednoduché cukry,
aminokyseliny atd.
Rozpouští minerály, které nejsou z počátku pro rostliny dostupné.
NEODSTRAŇUJTE TYTO HOUBY! ZMIZÍ SAMY ZA NĚKOLIK DNÍ.

BioBloom
(N - P - K: 4 - 9 - 9)

Speciálně vyvinuto pro květovou
fázi všech rostlin.

BioGrow
N - P - K: 7 - 2 - 4

BioGrow je „ALL – IN – ONE“ bio hnojivo v práškové formě, vytvořené speciálně pro
vegetativní růstovou fázi všech rostlin.
Všechny esenciální živiny jsou zprostředkovány přírodními minerály a organickými surovinami.
BioGrow je vhodný pro biologické zemědělství.
Přírodní minerály jsou rostlinám okamžitě dostupné a organické živiny jsou uvolňovány
pomalu a postupně, poté co jsou rozloženy mikrooganismy v půdě.
Prospěšné houby a bakterie v BioGrow zlepšují mikrobiální aktivitu v substrátu za
pomoci přidání složek, které produkují humus.*
* Tento proces závisí na stavu zeminy (např. vlhkost, teplota, hodnota pH, mikrobiální aktivita,
rozklad organické hmoty atd.)

* k dispozici také v 25kg balení

JAK HO POUŽÍVAT:
BioGrow je nutné přimíchat do substrátu. Může být použito v zemině, kokosu a podobných
substrátech. Může být smícháno se substrátem v době přesazení nebo přidáno později jako
hnojení (vmícháno do vrchní vrstvy zeminy).
Živiny poté budou uvolňovány konstantně po dobu 8 týdnů.*
* Pokud je růstová fáze kratší než 8 týdnů nebo je substrát předhnojen, dávka by měla být snížena. Použijte poloviční

dávkování pro sazenice a mladé rostliny (do 2-3 týdnů stáří).
Pokud je růstová fáze delší než 8 týdnů, je potřebný také druhý způsob hnojení (vmícháním nebo posypem do vrchní
vrstvy zeminy).

DÁVKOVÁNÍ:
Vegetativní růst: 3g na 1l substrátu
Mateční rostliny: 2-3g na 1l substrátu každé dva měsíce
(vmícháním nebo posypem na vrchní vrstvu zeminy)

BioBloom
N - P - K: 4 - 9 - 9

BioBloom je „ALL – IN – ONE“ bio hnojivo v práškové formě, vytvořené speciálně pro
květovou fázi všech rostlin.
Všechny esenciální živiny jsou zprostředkovány přírodními minerály a organickými surovinami.
BioBloom je vhodný pro biologické zemědělství.
Přírodní minerály jsou rostlinám okamžitě dostupné a organické živiny jsou uvolňovány
pomalu a postupně, poté co jsou rozloženy mikrooganismy v půdě.
Prospěšné houby a bakterie v BioBloom zlepšují mikrobiální aktivitu v substrátu
dodáváním složek, které tvoří humus.*
* Tento proces závisí na stavu zeminy (např. vlhkost, teplota, hodnota pH, mikrobiální aktivita,
rozklad organické hmoty atd.)

* k dispozici také v 25kg balení

JAK HO POUŽÍVAT:
BioBloom je nutné přimíchat do substrátu. Může být použito v zemině, kokosu a podobných
substrátech. Může být smícháno se substrátem v době přesazení nebo přidáno později jako
hnojení (vmícháním nebo posypem na vrchní vrstvu zeminy).
Živiny poté budou uvolňovány konstantně po dobu 8 týdnů.
* Pouze jediná aplikace je potřebná pro dobu až 8 týdnu kvetení. Pokud je květová fáze delší než 8 týdnů,

je potřebná pozdější druhá aplikace během kvetení (vmícháním nebo posypem na vrchní vrstvu zeminy).

DÁVKOVÁNÍ:
8 týdnů kvetení:
10 týdnů kvetení:
                                           
12 týdnů kvetení:

v 1. týdnu = 3g/1l substrátu
v 1. týdnu = 2-3g/1l substrátu
ve 3. týdnu = 1g/1l substrátu
v 1. týdnu = 3g/1l substrátu
v 5. týdnu = 1g/1l substrátu

Snižte dávky pro lehce živené rostliny a pro předhnojenou půdu.

Doplňky
Po vytvoření Green House Bio Feeding jsme se rozhodli vyvinout velmi specifický produkt,
který by pěstitelům umožnil udržovat rostliny zdravé a silné.
Zdravý kořenový systém, bez patogenů a nemocí je klíčem k vypěstování
silných rostlin a zachování velkých sklizní.

Co ho dělá jedinečným?
Stimuluje rozvoj kořenů a mikroorganismů
Zlepšuje klíčivost semen
Zvyšuje kapacitu zadržované vody v zemině

Náš doplněk Enhancer splňuje všechny tyto požadavky: je dobře rozpustný,
lehce použitelný a působí rychle.

Zlepšuje příjem živin

Je to jednoduché!

Zvyšuje provzdušnění a zlepšuje její kvalitu

Představujeme Vám náš nová Bio doplněk:

Enhancer

Huminové kyseliny & Extrakt z mořských řas
Enhancer je směs huminových kyselin, výtažku z mořských řas,
Trichodermy harzianum* a Bacillus subtilis*.
Zvyšují vitalitu rostlin, zlepšují příjem
živin a vylepšují kvalitu zeminy.

Pomáhá snižovat množství solí, usazujících se na povrchu zeminy

Zlepšuje obranné mechanismy rostliny
Chrání před útoky patogenických hub jako Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia a Fusarium
Podporuje mikrobiální život v zemině

*TRICHODERMA HARZIANUM:
Tato houba se používá ke kontrole nemocí způsobených jinými parazitickými houbami.
Zlepšuje rozvoj kořenů a příjem živin tím, že udržuje kořeny zdravé a bez parazitických hub.

*BACILLUS SUBTILIS:
Tato bakterie se používá pro biořízení patogenů v substrátu.
Řídí velkou rozmanitost patogenů tím, že soutěží o živiny a prostor.
To také rozpouští dusík a fosfor rozkladem organické hmoty.

Enhancer
Huminové kyseliny & Extrakt z mořských řas

Enhancer je směs huminových kyselin, výtažku z mořských řas,
odrůd Trichodermy harzianum a Bacillus subtilis.
Zvyšují vitalitu rostlin, zlepšují příjem živin a
vylepšují kvalitu zeminy.

* k dispozici také v 25kg balení

JAK HO POUŽÍVAT:
Smíchejte Enhancer s vodou a aplikujte při zalévání každé dva týdny.
Může být použito během celého cyklu (vegetativního růstu a kvetení).
Použijte Enhancer po přesazení pro lepší rozvoj kořenové soustavy.

DÁVKOVÁNÍ:
Zalévání:
0,5g-1g/1l vody každé dva týdny
Postřik:
3-5g/10l vody
Ošetření semen pro klíčení: 0,5-1g/1l vody
Spotřebujte do 24 hod po smíchání s vodou!
Kokos: Upravte pH vody než přidáte BioEnhancer na hodnotu 5.0.

