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Florahumus 5L - stymulator
wzrostu roślin
Cena brutto

582,70 zł

Cena netto

582,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Producent

Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieni

Opis produktu
Florahumus 5L - stymulator wzrostu roślin
FLORAHUMUS jest organiczno–mineralnym stymulatorem wzrostu roślin zawierającym kwasy humusowe.
Przeznaczenie do doglebowego oraz dolistnego stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych. Wpływa pozytywnie na
rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych, ograniczając negatywne skutki stresów w czasie wegetacji.

FLORAHUMUS znajduje się w wykazie produktów naturalnych, które mogą być stosowane w rolnictwie
ekologicznym w celu wytworzenia produktów rolnych wysokiej jakości zgodnie z art.16 ust.5 rozporządzenia
Rady nr 834/2007.
FLORAHUMUS wpływa pozytywnie na:
– Strukturę gleby
– Retencję wody
– Sorpcję gleby
– Chelatację metali ciężkich
– Naturalne nawilżanie i uszczelnianie
– Poprawę przyswajalności substancji odżywczych
– Łagodzenie stresu roślin
1 litr FLORAHUMUS pozwoli na zastosowanie go na powierzchni ok. 3,33ha.

FLORAHUMUS jest nowoczesnym stymulatorem wzrostu na bazie kwasów humusowych.
FLORAHUMUS może być z powodzeniem wykorzystywany – w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie oraz wszędzie tam, gdzie
chcemy poprawić parametry jakościowe gleby.

Czym są kwasy humusowe?
Kwasy humusowe są głównym składnikiem próchnicy glebowej. Zawierają duże ilości węgla, mają kolor od
ciemnobrązowego po czarny i bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie. Niezależne badania potwierdziły, że FLORAHUMUS
pozytywnie wpływa na dłuższe zatrzymywanie wody w glebie, rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększa ilość chlorofilu w
liściach. FLORAHUMUS polepsza ogólną kondycję rośliny i gleby. Jego działanie w praktyce przekłada się na zdrowsze,
silniejsze rośliny oraz lepsze zbiory.

FLORAHUMUS w rolnictwie
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Już 300 ml FLORAHUMUSU wystarczy na 1 hektar oprysku. Niezależne badania, dowiodły, że pozytywnie wpływa na plon
nasion rzepaku i kukurydzy, przy jednoczesnym polepszeniu nawodnienia gleby. Wszystko to pozytywnie wpływa na kondycję
roślin podczas suchych dni i w sytuacji dłuższych niedostatków wody. Jest to szczególnie ważne w sytuacji częściowego
niedoboru składników odżywczych. FLORAHUMUS wzmacnia system korzeniowy rośliny, co pozwala jej na lepsze pobieranie
niezbędnych substancji z głębszych partii gleby. Preparat FLORAHUMUS może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

FLORAHUMUS na działce i w ogrodzie
FLORAHUMUS idealnie sprawdza się w ogrodnictwie. Dzięki wysokiej wydajności już 15 ml preparatu wystarczy na 10 litrową
konewkę! Stosując FLORAHUMUS użyźnisz glebę i ją uszczelnisz. Zatrzymana w glebie woda przyda się roślinom w czasie
suchych dni. Preparat jest bezpieczny dla działkowych upraw.

FLORAHUMUS służy roślinom doniczkowym
FLORAHUMUS zawiera naturalne kwasy humusowe, występujące w żyznych glebach próchnicowych. Preparat jest ekologiczny,
zwiększy napowietrzenie gleby i poprawi ilość składników odżywczych niezbędnych do poprawnego wzrostu i rozwoju roślin.
FLORAHUMUS polepsza ogólną kondycję roślin. Wpływa pozytywnie na system korzeniowy oraz zwiększa ilość chlorofilu w
liściach.
FLORAHUMUS pozytywnie wpływa na:
Strukturę gleby
Retencję wody
Sorpcję gleby
Chelatację metali ciężkich
Naturalne nawilżanie i uszczelnianie
Poprawę przyswajalności substancji odżywczych
Łagodzenie stresu roślin
Rolnictwo ekologiczne zyskuje na znaczeniu i staje się coraz bardziej popularne. Jednym z najważniejszych
czynników jest wysokie bezpieczeństwo stosowanych w nim preparatów. Nie mogą one w żaden sposób
negatywnie wpływać na rośliny oraz plony. Wymagania jakościowe stawiane produktom, których można
bezpiecznie używać w uprawach ekologicznych są niezwykle wysokie. FLORAHUMUS może być z powodzeniem
stosowany w rolnictwie ekologicznym. Wielokrotnie przebadany preparat, uzyskał szereg pozytywnych opinii
niezależnych instytucji badawczych. FLORAHUMUS figuruje w wykazie produktów naturalnych innych niż nawozy
i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym w celu
wytworzenia produktów rolnych wysokiej jakości zgodnie z art.16 ust.5 rozporządzenia Rady nr 834/2007. Nr
świadectwa: SE/29/2020.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

