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3x více koloidního stříbra
Three Times More Colloidal Silver

Almiron Silver + Almiro Ultra
V minulém roce vstoupila naše firma na agrochemický trh
s novým přípravkem, který se jmenuje Almiron Silver. Tento
přípravek je ojedinělý nejen skladbou účinných látek, svým
všestranným použitím, ale hlavně obsahem koloidního stříbra.
Účinky stříbra jsou známy již po mnoho staletí a využívají se
dodnes, hlavně ve zdravotnictví, potravinářství a na úpravu
pitné vody. Koloidní stříbro totiž dokáže ničit až 650 známých
druhů patogenů. Almiron Silver je jediný aktivátor růstu a vývoje rostlin na trhu, který obsahuje právě koloidní stříbro.
Almiron Silver se do porostů aplikuje výhradně s ultrakoncentrovaným hnojivem – Almirem Ultra.
Kombinací Almiron Silver + Almiro Ultra zajistíte porostům
okamžitou stimulaci, spojenou s rychlou výživou. Koloidní
stříbro, obsažené v této aplikaci, navíc působí pozitivně na
zdravotní stav rostlin.
Mimo ostatní plodiny se Almiron Silver spolu s Almirem
Ultra výborně osvědčil právě i v cukrovce.
Časnější aplikace s herbicidy nebo po herbicidech dokáží
velmi výrazně potlačit herbicidní stres v rostlinách a nastartovat
jejich rychlý růst. Pozdější aplikace s fungicidy velmi výrazně
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zvyšují jejich účinnost právě díky koloidnímu stříbru a prokazatelně zvyšují cukernatost a zlepšují celkové parametry
cukrové řepy. To vše se potvrdilo v mnoha pokusech, mimo
jiné u Ing. Františka Fišera, CSc.
Altron Silver
V tomto roce naše firma přichází s novým přípravkem –
Altron Silver, který se bude prodávat vedle již osvědčené
kombinace Almiron Silver + Almiro Ultra. Altron Silver obsahuje účinné látky z Almironu Silver, dále mikro i makroprvky
a organické kyseliny, obsažené v Almiru Ultra a hlavně trojnásobek koloidního stříbra.
Právě trojnásobný obsah koloidního stříbra je obrovskou
devízou tohoto přípravku a to, že vedle stimulace a výživy
bude Altron Silver ve zvýšené míře pozitivně působit na zdravotní stav cukrovky, se projevilo již v pokusech z roku 2009.
Pevně věříme, že se také Altron Silver stane vaším oblíbeným a používaným přípravkem, a to nejen v cukrovce, ale
i v ostatních polních plodinách.
Libor Rokos – Almiro
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