TĂNG TRƯỞNG TƯƠI TỐT,
CÂY TRỒNG XANH TƯƠI
CAL-MAG
BỔ SUNG CANXI-MAGIE
Giữ cây trồng của bạn đạt năng suất và
xanh tươi ở bất kì môi trường tăng trưởng
với bổ sung canxi-magie chất lượng hàng
đầu của chúng tôi.
• Bảo vệ lại sự thiếu hụt môi trường tăng
trưởng
• Hỗ trợ cây trồng của bạn tăng trưởng đầy
sức sống
• Giúp cây trồng nở hoa và phát triển các mùa
thu hoạch quan trọng và chất lượng

emeraldharvest.co

Cal-Mag là gì?
Dưới những điều kiện tăng trưởng bình thường, cốt lõi dòng sản phẩm Emerald
Harvest cung cấp nhiều canxi. Bổ sung canxi-magie của chúng tôi hỗ trợ tăng
trưởng cây trồng trong xơ dừa và những môi trường ảnh hưởng khác, bảo vệ chúng
khỏi thiếu hụt canxi hoặc magie. Nó cũng giúp cây trồng tăng trưởng hệ thống rễ
mở rộng có thể chạm và hấp thu số lượng các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự
tăng trưởng đầy sức sống. Vậy nên, mọi khu vườn có thể có lợi từ Cal-Mag.

Tại sao mua của chúng tôi?
Có rất nhiều sản phẩm loại cal-mag trên thị trường. Khác biệt chính với Emerald
Harvest Cal-Mag:
• được hình thành công thức từ các nguyên liệu chất lượng cao nhất – các chất
khoáng chất lượng cao nghĩa là những kim loại thấp hoặc nhẹ hoặc tạp chất
• chứa tảo bẹ cho tăng trưởng nhanh và chất lượng tăng
• hoạt động hài hòa với những chất còn lại của dòng Emerald Harvest – một cân
bằng hoàn hảo đúng các chất dinh dưỡng mà không cung cấp quá mức.
THÊM VÀO: Sự thiếu hụt có thể xảy ra khi người trồng sử dụng chất dinh dưỡng
cơ bản của đối thủ hoặc chất bổ sung trong sự kết hợp với các sản phẩm Emerald
Harvest, không cân bằng hàm lượng và tỉ lệ của các chất dinh dưỡng cần thiết.
Canxi (Ca) trong Cal-Mag
• Cần thiết cho tăng trưởng và sức mạnh mô thực vật
• Giúp hình thành tế bào và làm mạnh thành tế bào
• Điều chỉnh vận chuyển các chất dinh dưỡng khác
• Kích hoạt một số enzym và nội tiết tố thực vật
• Hỗ trợ tận dụng Nitrogen
• Bảo vệ Sự thiếu hụt Nitrogen
Magie (Mg) in Cal-Mag
• Hình thành nguyên tử trung tâm của chất diệp lục
• Giúp cây trồng sử dụng Phospho (P) và Sắt (Fe)
• Quan trọng cho một số quá trình enzym như quang hợp và hô hấp
Tảo bẹ
• Chỉ Emerald Harvest Cal-Mag chứa Tảo bẹ - một loại tảo biển
• Tảo bẹ được biết như “cây trồng” tăng trưởng nhanh nhất của tự nhiên
• Chuyển auxin kích thích tăng trưởng cây trồng và đầu rễ
• Cung cấp cytokinin làm cây trồng rậm rạp hơn và giúp bảo quản chất lượng sau
mùa thu hoạch
• Có hiệu ứng nội tiết tố thực vật và xúc tác sinh học khác
• Các amino trong tảo bẹ cũng hoạt động như các chelator để hấp thụ tối đa chất
dinh dưỡng

