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NZBIOACTIVE 

 
 

NZBioActive Nitrogen là một sản phẩm hữu cơ được 
làm từ rong biển chiết xuất sinh học và axit amin, kích 
thích chuyển hóa sinh hóa tối ưu và biểu hiện di truyền. 
Nó kết hợp chiết xuất rong biển tươi New Zealand với 
một nguồn axit amin động vật và thực vật hữu cơ để 
cung cấp 9% Nitơ. 

 

Các hoạt động sinh hóa kết hợp, các chất dinh dưỡng và tăng 
cường biểu hiện gen mang lại khả năng quang hợp tăng, tăng 
hấp thu dinh dưỡng và tăng khả năng chống oxy hóa. 
NZBioActive hỗ trợ hệ thống miễn dịch thực vật để chống lại 
các điều kiện thời tiết bất lợi. 

 

 

BioGro  

chứng nhậ n 
 

BG5467 

• BIOSTIMULANT PATHWAY 

More Growth 

• ELICITOR PATHWAY 

Desirable Genetic Phenotypes 

• STRESS RESISTANCE 

Biotic & Abiotic 

• SOIL BIOTA PATHWAY 

Inoculates & Supports 
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LỢI ÍCH SỬ DỤNG 

NGUỒN GỐC. Sản xuất tại Nelson New Zealand chỉ 

với rong biển Marlborough thu hoạch. 

SẠCH. Không chứa Kali Hydroxide, Amino Alcohols và 
Hợp chất Amoniac bậc ba. 

HOẠT TÍNH SINH HỌC. Được làm từ rong biển 
tươi để giữ lại lượng hormone và chất dinh dưỡng 
thực vật cao nhất. Tươi là tốt nhất khi nói đến dinh 
dưỡng. 

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CHI PHÍ HIỆU QUẢ. 

Chúng tôi tự hào về việc tạo ra sản phẩm chất lượng tốt 
nhất có thể. Và với 70% chất khô hữu cơ và 9% N với giá 
rất cạnh tranh, điều đó có nghĩa là một giá trị lớn cho 
người trồng. 

KIỂM TRA. Hỗ trợ đồng hóa nitơ và các nguyên tố vi lượng. 
Cải thiện quá trình chín và trái cây chất lượng cảm quan. Phù 
hợp với các sản phẩm bảo vệ thực vật. 

DINH DƯỠNG TOÀN DIỆN. Cung cấp lên đến 71 yếu tố dinh 
dưỡng quan trọng trong việc cân bằng hoàn hảo. Nuôi dưỡng 
cả thực vật và các vi khuẩn có lợi trong đất. 
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NZBioActive Nitrogen là một nguồn 

được chứng nhận hữu cơ của hầu 

hết các axit amin thực vật cho dinh 

dưỡng vượt trội. Chứa một số nồng 

độ axit amin cao kết hợp với chiết 

xuất rong biển. 

 

Kháng TRESS: NZBioactive giúp thực 

vật chống lại căng thẳng phi sinh học như 
lạnh quá mức, hạn hán, mưa đá, duy trì khả 

năng quang hợp và tăng cường phục hồi 

nhanh chóng. 

 

Kích thích tăng trưởng: Nó cải 

thiện tốc độ tăng trưởng thực vật và 

hỗ 

Trợ giai đoạn tinh tế của sự tăng trưởng, 
hình thành quả và mở rộng quả 

 
Dinh dưỡng cao cấp: Đây là sự bổ 

sung lý tưởng cho việc thụ tinh truyền 
thống nhằm đảm bảo năng suất cao và 

kết quả chất lượng. Các chất hoạt tính 
sinh học như axit amin và vitamin có 

thể tăng cường quang hợp và sinh lý 
thực vật. Bản chất tự nhiên của rong 
biển giúp thực vật hấp thụ axit amin 

thông qua lá và thân rễ, làm cho chất 
hữu cơ trở thành một lựa chọn dinh 

dưỡng hiệu quả cho người trồng. 

Tăng cường thẩm thấu: Glycene 

Betaine (một dẫn xuất Glycene có 

trong rong biển) hoạt động với các axit 
amin khác để tăng cường khả năng 

thẩm thấu trong thực vật bằng cách 
bảo vệ các tế bào và protein khỏi tác 
động của chất khử màu, cả nhiệt độ 

cao và lạnh và stress mặn. 
 

Khả năng tương thích cao: Có thể 

được áp dụng cùng với các phương 
pháp điều trị dinh dưỡng và kiểm dịch 
thực vật tiêu chuẩn để tăng cường sự 

hấp thụ và hiệu quả của chúng. Tuy 
nhiên, cần cẩn thận để tránh bể trộn 
NZBioactive với đồng. 

 

 

C OMPOSITION  

Total Nitrogen 

Áp dụng trên lá cây hoặc đất ở độ 
pha loãng 200: 1 ở mức 3L / 

HA không quá 3 tuần một lần. 

 Tối đa 3 ứng dụng mỗi năm có lợi 
cho sự phát triển và sức khỏe của 
cây. 

 

Hoặc bạn có thể áp dụng tối đa 
không quá 1L / HA mỗi tuần lên đến 
9-10 ứng dụng. 

Organic Nitrogen 

Potassium (K) 

Calcium (Ca) 

Boron (B) 

Manganese (Mn) 

Zinc ( Zn) 

Organic Matter 

9% (w /w) 

9% (w /w) 

0.25% (w /w) 

0.58% (w /w) 

4 ppm 

1 ppm 

36 ppm 

72% ( w/v) 

Chứa Iodine, Selenium, Betaines và 

PGR tự nhiên 

Vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi, gọi cho chúng tôi hoặc viết thư cho chúng 

tôi để tìm hiểu thêmthông tin về các sản phẩm của chúng tôi. 

TRUNG GIANG COMPANY 

A12 Hiệ p Bình, Hiệ p Bình Phước, Thủ  Đức, HCM 

0926828486 - 0944919698, info@trunggiang.com www.trunggiang.com 

LIỀU LƯỢNG ĐỀ NGHỊ 

KHÁNG STRESS – KÍCH THÍCH SINH HỌC  


