
Biotechnologia dta rolnictwa i ogrodnictwa

Uiyiniacz gtebowy / Komposter oraz Stymulator wzrostu

Substancje Humusowe + Kotzystne MikroorganizEly

i Naturalne Fitohormony

I
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Stymulator wzrostu
l"1o2e bya stosowany wraz z nalvozaml mlneralnyml

i lrodkaml ochrony ro6tln

r ZwlQl(sza skut€c?nogi i wydajno6i nawozow mineratnych ok l0 %

r Zwiekszs etqd]l, poprawia ich smak i warto6d odiywczq

r Redukuie szcretkowe ito5ci Pestycyd6w i azotan6w w produktach

r PopEwia kielkowanie nasion. wspiera rozrost svst€mu kor?enioweoo

v lvzrost odoornoici na niekorrystne warunki (m in upat, susza, mr62, choroby)

r Stymuluje odbodowe stabych roiLin i pobudza rozw6j uiPionych pekdw

l Wydluia izapewnia obfite kwitnrenie

. Poprawla wnikanie sk{adnik6w odzywczych w gteb rosLlny

v Zwleksza ullstnienie I rlola todyg

PoF?r€l - prry rbrd6niu QE€rg(

Uiyiniacz glebowy

Composter
Prrysplesza proces kompostowania resztek

poiniwnych, popton6w 6cierniskowych oraz

innych pozoltatoicr po ?biorach

uzupetnia w stebie 2awartoja substancji hu'

musowych podnoszEc w kr6tkim czasie jej

2yzno(4, dostarcza aktywne mikroorqanizmy

qt€bowe, wspiera ich rozmnatunie oraz

5twarza korzystne warunki do rch tozwoju

PrzFpi€sza b;ologiczny proc€s rozktadu, sty-

muLuje kompostowanle re5dek p02niwnych

I

PoFE$q - prry sbso{aniu G.ercK

Wpbry na ldex6{6de lkdo Wpi'$,rE r@d q,*d r!|zetrotEgo

lb@lk@llddMgda!ft

ttt*Bg6my - payitosowaniu Gte.noK

Zbiory zlemnl.k, z 1mr w4
niezaleinych p16bachOystrybutor

I



BloloclczNrE AKTYWNY EKSTRAKT Z TORFU, ZAWTERA'ACV NATITRA!-NE
MIKROORGANIZMY GLEBOWE :

Bacillus subtilis, B,lichenilormis B. Megdterium, Corynebactefium propinquum,
Acinetobacter lwoffii, Myroides odorotus (Flavobacterium odoratu m), Paen ibacillus
macerans, Trichosporiella oraz Penicilliuni.
Stosowaa do pnvspieszania procesu kompostowania resztek poiniwnych, poplon6wj.lerhlsftowy.h oraz
innych pozosratoici po zbiotach,
. uzupelnia w gtebie zawsrtosd substenrji humusowych podnoszqc w kr6tkim czasie je.i ifznoii, dostarcza
aktywne mikroorgenizoy gtebowe,wspi€ra ich rozmnaianie oraz stwarza korzystne warunki do ich rozwoju.
. Ptzysplesza biotogiczny proces rozkladu, stymutuje kompostowani€ resztek roltinnych.
. Poprawia lyznoit gteby, podnosi zawarro6i nuterii organic2hej w gtebie oraz hamuie rozw6i
chorobo$v6rcz€j mikrofl ory.
. Stosowanie Humate Gr€en OK wydatnie podnosi ptonowanie rogtin poprz€z udostqpniehle rostinom
sktadniko\,v pokrmowych, ogrenirzenie wystepowanta chonib gr2ybowych i bal(eryjn),ch oraz poprawq
struktury gleby.

Zastosowanle. Stosowai rozcieieony z wodq. Dawki: od 1 t do 1,5 t / 2OO titr6w wody (110%) / t ha. Dawke
1,5 I / ha zaLeca sie stosowae w przlpadku gteb intensywnie uiytkowanych, ptzy braku zlnia;owanlE. Opry,
sklw€i pote roztwor€m cleczy uiytkowej, zalecane 1Z-24 godziny pfted orkq. Sk;d. Substancje organiczne -
12-139/t . Substencje humusowe - 10g/L . pH - 6,8. prz€Ehowywahie. Chronit przed dluqot;rym naraza-
niem na dziatrnie promlenistonecznych. pzechowlM/aC wtemperaturze od +5oC do +j0"t, Wa:nojt j tata.
PrrechowywaC w miejscu ntedostepnym dta dzieci, W przypadku potkntecla natyct mt*t slonsuttowae siq z
Lexar2em oraz pokazat opakowanie tub etykiete.
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