
IZDELKI Z BIOOGLJEM GroChar ZA VAŠ VRT  
BOGATA RAST TAKOJ IN NASLEDNJIH 1000 LET! 

 
manj zalivanja – obilnejši in bolj zdrav pridelek – odpornost proti boleznim 

 
Je prst tudi na vašem vrtu 

 iztrošena, peščena ali kot beton trda glinena?  

 se je utrudila in izčrpala, rastline pa so bolne in poškodovane?  

 se vsako leto znova ubadate s škodljivci in boleznimi?  

 ste siti obljub prodajalcev, ki nikoli ne izpolnijo pričakovanj?  

 bi radi pridelali VEČ in BOLJ ZDRAVE zelenjave?  
 
Rešitev je zelo preprosta: spremenite svojo prst v rodovitno za naslednjih 50 do 1000 let: dodajte ji 
biooglje z dodanimi mikroorganizmi Biooglje kompleks, za vzgojo sadik uporabite Kompost z bioogljem 
za vzgojo sadik, za zastirko in večji volumen prsti pa uporabite Kompost z bioogljem UNI. Dodate ga 
lahko kadarkoli – ob sajenju ali kadarkoli med rastjo, ker vsebuje biooglje, glistino, alge in 
mikroorganizme v idealnem razmerju. 

 

 
Biooglje kompleks, 4,5 kg in 20 kg 

 
Kompost z bioogljem UNI 20 l/60 l 

za 80 l rodovitne prsti 

 
Kompost z bioogljem za sadike  

8 l/60 l 
 

Biooglje ostane in deluje v prsti vsaj naslednjih 50 let.  
Kateri izdelek vam še lahko zagotovi kaj podobnega? 

 
Zakaj so izdelki z bioogljem GroChar najboljša rešitev za vaš vrt? 
Biooglje, obogateno z mikroorganizmi GroChar: 

 Ostane v prsti 50 do 1000 let 

 Koristi za prst: 
- zadržuje vlago, zato je potrebno manj zalivati 
- spremeni strukturo peščene in glinene prst v rodovitno in humusno prst 
- zagotovi varen dom koristnim mikroorganizmom 
- vzpodbuja razvoj mikorize in privablja deževnike 
- nevtralizira učinek kislega dežja 
- nase veže težke kovine in tako poveča varnost prsti ter zelenjave, ki zraste v njej 

 Koristi za rastline: 
- poveča pridelek  
- na isti površini boste pridelali več in bolj zdrav pridelek 
- zmanjša škodo zaradi nematod in možnost glivičnih in bakterijskih obolenj 
- močna in enakomerna rast, bolj odporne in zdrave rastline 
- hitrejše vzklitje semen 
- močnejši in večji koreninski sistem. 

 
Sedaj so na voljo tudi velika in zato cenejša pakiranja po 20 kg oziroma 60 l – naročite jih pri svojem 
prodajalcu. 
Zahtevajte VZORČEK pri svojem prodajalcu!  
 

Zastopstvo za Slovenijo:  
Gajin vrt, Bojca Januš s.p., Zaplana 54 f, 1373 Rovte 

www.gajinvrt.moonfruit.com 
 

Za več informacij pokličite ali pišite: 040 325 939 * 04 595 5860 * gajin.vrt@gmail.com 

http://gajinvrt.moonfruit.com/#/domov/4571919169
http://gajinvrt.moonfruit.com/#/domov/4571919169

