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Malagrow Kft. – Már a biotermesztés szolgálatában is!
A növénytáplálás területén több mint 15 éve bizonyító Malagrow Kft. termékei közül néhány készítmény 2015-től kezdve már elérhető az ökológiai termesztést folytató gazdálkodók számára is. Kétféle
magas hatóanyag-tartalmú lombtrágya, egy
biostimulátor és egy mikroelem készítmény az,
melyek használata termékeink közül biogazdálkodásban is engedélyezett. Fontos megemlíteni és
kiemelni ezeknek a készítményeknek a magas hatóanyag-tartalmát, hiszen a biogazdálkodásban jelenleg rendelkezésre álló készítmények jelentős része
nagyon alacsony beltartalmi értékkel rendelkezik.

A sikeres biotermesztés alapja:
magas hatóanyag-tartalom!

Az előző számban az általunk kínált termékek közül a
Boroplus-t és az MC Cream-et mutattuk be részletesen,
most pedig a Kendal TE-vel és a Brexil Combi-val szeretnénk megismertetni Önöket.

KENDAL TE
A magasabb rendű növények kétféle védelmi mechanizmussal
rendelkeznek. A passzív védelmet azok a szerkezeti és kémiai
gátak jelentik, melyek távol tartják az egyes stresszfaktorokat
a növénytől. Az aktív védelem pedig a növény szövetei által
termelt antibiotikus hatású anyagokat és tevékenységeket
foglalja magában. A Kendal TE, összetételének köszönhetően aktiválja és serkenti ezeket a természetes védelmi
mechanizmusokat a növényekben. Magas mikroelem-tartalmú műtrágya, 23% rézoxikloriddal. A Kendal TE javítja az
ellenálló képességet, segít megelőzni a betegségek kialakulását. Lombtrágyaként kijuttatva segíti az egészséges állomány
fenntartását, erősíti a sejteket. A megelőző jelleggel kijuttatott
Kendal TE hatására edzettebbé válnak a növények.

BREXIL COMBI
A mikroelemek talajból való felvételét számos tényező
gátolhatja, így még ha elegendő mennyiségben is találhatóak meg a talajban, könnyen kialakulhat hiányuk. Mikroelem-lombtrágyázással a felvehetőséget gátló tényezők
jelentős részét azonban ki tudjuk zárni, ezért sok esetben ez jelenti az egyetlen költséghatékony megoldást.
Lombon keresztül közel 100%-ban fedezhető a növények
mikroelem-szükséglete. A Brexil-készítményekben napjaink egyik leghatékonyabb szerves kelátképzője, az LSA
található, mely szállító funkcióval rendelkezik: lombra
permetezve könnyen felvehető, gyorsan hasznosítható
energiaforrásként érzékelik a növények. Ennek köszönhetően a kelátba „csomagolt” tápelemek nagyon rövid idő
alatt, extra hatékonysággal jutnak be a növény szöveteibe. Mivel a Brexil LSA-kelát-tartalma növényi eredetű és
bizonyítottan biológiailag az egyik legaktívabb kelátképző,
növénybe jutását követően nagyon rövid idő alatt felszívódik, elengedi a szállított mikroelemet, így rendkívül gyors
elempótlást biztosít.
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