SILUTION từ BIONOVA

Giải Pháp Giúp Cây Trồng Đạt Năng Suất Cao Nhất
Axit mono-silicic
CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN 100%

SILICA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT và
ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO NHẤT trên Thế Giới!
ĐỘ pH DƯỚI 1.0 - Axit Mono-Silicic ĐẢM
BẢO CHẤT LƯỢNG
Nồng Độ 1:5000 - HIỆU QUẢ CAO
Công Thức Được Cấp Bằng Sáng Chế Trên Toàn
Thế Giới

NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG SILUTION

ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI:

•

Cây trồng có khả năng chống chịu căng thẳng cao hơn.

•

Thành tế bào chắc hơn.

•

Kích thích hấp thu chất dinh dưỡng.

•

Tăng khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ nhiễm khuẩn
và sâu bệnh hại cây trồng.

•

Khả năng chịu nhiệt tốt hơn.
(hoàn hảo cho các môi trường nóng và sinh trưởng
dưới đèn LED)

•

Thân to hơn và cành có nhiều gióng hơn.

•

Hàm lượng chất khô trong thành phẩm cao hơn.
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SILUTION(Axit Mono-Silicic)

Giải Pháp Giúp Cây Trồng Đạt Năng Suất Cao Nhất

THÀNH PHẦN và LÝ DO LỰA CHỌN
SẢN PHẨM?
Axit Mono-Silicic

Cây trồng có sức đề kháng cao hơn chống lại căng thẳng, thành tế bào chắc
hơn và khả năng bảo vệ tốt hơn chống lại nguy cơ nhiễm khuẩn và sâu bệnh.
Giúp phát triển thân to hơn và cành có nhiều gióng ngắn hơn. Cây trồng có
nhiều thể chống đỡ trọng lượng cành tốt hơn. Cho hàm lượng chất khô trong
thành phẩm cao hơn. Kích thích hấp thu chất dinh dưỡng.

Dẫn Xuất Hòa Tan Trong Nước của Axit Humic

Được lấy từ nguồn tốt nhất trên thế giới, thành phần này giúp tăng khả năng
hấp thụ chất dinh dưỡng đặc biệt cho cây trồng của bạn. Trọng lượng phân tử
thấp của dẫn xuất axit humic này cho phép thành phần xuyên qua lớp màng
của cây trồng và thấm vào lá một cách khá dễ dàng. Ngoài ra, thành phần này
còn hỗ trợ các chất dinh dưỡng khác xuyên qua lớp màng của cây trồng, từ
đó giúp làm tăng khả năng hấp thu tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu cho
cây trồng. Nói cách khác... thành phần này giúp Silution trở thành sản phẩm
chứa nhiều silica có nguồn gốc thực vật nhất trên thế giới!

Boron

Đảm bảo quá trình phân chia tế bào và hình thành các cơ quan mới của cây
diễn ra bình thường.

Kẽm

Hợp chất tiền thân trong quá trình sản sinh auxin. Auxin là hoóc-môn tăng
trưởng tự nhiên ở thực vật và nếu thiếu chất này sẽ hạn chế sự phát triển của
chồi, rễ, hoa và quả.

ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI:
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