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Rozpoznanie problemu - znalezienie rozwiązań
Innowacyjne pomysły dla rolnictwa

Produkt z linii
Ofensywa

Gleba to kapitał

Wszystkie produkty można zastosować w uprawie biologicznej i konwencjonalnej

dla uprawy konwencjonalnej i biologicznej

Ofensywa
System produktów, który podnosi wartość organiczną gleby.
Wszystkie produkty i ich składniki mają za zadanie regenerację jednego systemu uprawy w jednym
procesie regeneracyjnym.
W połączeniu z tradycyjnymi nawozami (organicznymi i mineralnymi) dostarczane są konieczne
środki ochrony roślin i składniki odżywcze, co znacznie powiększa biologiczną wartość gleby.
Zastosowanie produktów poprawia zdrowie roślin i wydajność plonów.
Mniej nawozów, mniej środków ochrony roślin - lepsza gleba, leprze plony.
Uprawa roli
stanowi podstawę wszystkich procesów w rolnictwie. Gleba jest ożywioną częścią skorupy
ziemskiej i największym powiązanym organizmem w obrębie naszej Ziemi. Wartość gleby uprawnej
mierzona jest zawartością próchnicy i składników odżywczych. Największe znaczenie ma tutaj jej
zdolność regeneracji. Tylko utrzymanie wysokiej aktywności biologicznej będzie stanowić zdrową
podstawę gleby. Do aktywności biologicznej przyczyniają się w równym stopniu mikroorganizmy jak
np. dżdżownice, nicienie lub małe gady i ssaki.
Stymulatory gleby
to mieszaniny substancji mające za zadanie pobudzenie procesów przemiany materii w glebie. Z
reguły jest to bezpośrednia stymulacja aktywności mikrobiologicznej. Stymulatory gleby mogą
składać się z pierwiastków śladowych i składników odżywczych pobudzających część
mikroorganizmów, których rozwój pobudza inne organizmy, lub bezpośrednio ze specyficznych
bakterii glebowych rozmnażających się z większą szybkością i maksymalizujących przez to
szczególne procesy w glebie.
Biostymulatory
to specjalne związki chemiczne w stymulatorach gleby. Aktywują one procesy biologiczne i
stymulują często współzawodnictwo wzrostu roślin, które ma duże znaczenie wszystkich procesów
życiowych. Maksymalne działanie biostymulatorów determinuje ich faktyczny potencjał,
dotychczasowe warunki w glebie i właściwe zarządzanie ich użyciem.
Środki wspomagające rozwój roślin/wzmacniające odporność roślin
to kombinacje substancji, które bezpośrednio oddziaływają na kulturę znajdującą się w fazie
wzrostu i stymulują najczęściej z zewnątrz przemianę materii rośliny. Przeciwdziałanie chorobom
roślin jest tutaj efektem samej aktywacji wewnętrznych mechanizmów obronnych roślin.
Induktor bioodporności
Rośliny nie posiadają układu immunologicznego, który funkcjonuje jak u zwierząt.
Dysponują jednak biochemicznym systemem obronnym, który w razie porażenia pasożytniczymi
zarazkami chorobotwórczymi (grzyby, bakterie) wywołują reakcję obronną. Najnowsze badania
naukowe pokazują, że te mechanizmy obronne można stymulować nawet przez system impulsów
elektrycznych od jednej rośliny do drugiej.
Induktor bioodporności to stymulator roślin, który może aktywować ogólne biochemiczne procesy
obronne przez powierzchnię liści i łodyg. Najczęściej zwiększa to potem produkcję chlorofilu a tym
samym przemianę materii - w pewnych okolicznościach aż do korzenia.

Działanie najważniejszych składników
Ofensywa

Kwasy huminowe
Powierzchnie posiadające nieznaczny ładunek jonowy
nie mogą utrzymać składników odżywczych. Dochodzi
wtedy do wypłukania składników odżywczych. Związki
próchnicze powodują wiązanie kationów oraz cząstek
gleby ze sobą. Ogranicza to przemieszczanie gleby.
Kwasy huminowe dostarczają węgiel.
Węgiel jest podłożem bakteryjnym.

Montmorylonit
to szczególna forma mączki magmowej zawierająca
dużą ilość dwutlenku krzemu, także aluminium żelaza i
magnezu. Duża powierzchnia umożliwia utworzenie
idealną powierzchnie rozmnażania bakterii.
Przemieszczanie składników pokarmowych materiału
siewnego zwiększa jego powierzchnię paręset razy.

Algi
Określone składniki oddziaływają bezpośrednio na
proces wymiany komórek.
W naszych produktach jako stymulanty procesu
zastosowano kwasy alginowe.

Bakterie glebowe
Bakterie łączone w pewne grupy wiążą azot z powietrza,
potas, powodują immobilizację oraz aktywują
biologiczną strukturę gleby. Procesy rozkładu zostają
przyspieszone i poprawia się jakość organiczna gleby.

Ekstrakty roślinne, proteiny, kakao, cukier, pierwiastki śladowe, mikroelementy
Substancje wykorzystuje się w danych produktach a ich działanie polega na stymulacji
procesu, optymalizacji wymiany komórek lub też substancje te znajdują się w pożywkach
bakteryjnych.
W różnych procesach produkcyjnych substancje te łączy się ze sobą aby jako biostymulatory
aktywowały i sterowały procesami przemiany materii.

AZOBAC® Optymalizator gleby i dostawca składników odżywczych
Stymulator gleby wg Rozporządzenia UE w sprawie nawozów

Składniki:
Azotobacter chroococcum
Azospirillium brasilense
Bacillus megaterium *
Bacillus subtilis
Mikroelementy do aktywacji
bakterii

®
Bakterie glebowe AZOBAC
absorbują do 100 kg azotu z
powietrza immobilizują do
80 kg fosforu i 100 kg potasu
oraz odkładają węgiel.

Produkt łatwy w zastosowaniu:
1-1,25 kg na hektar z 200-300 l wody

Działanie specyficzne produktu
dla kultur poza zaopatrzeniem w
składniki odżywcze
- zwiększa ukorzenienie
- stabilizuje porost
- długotrwałe dostarczenie azotu
- odstresowuje rośliny w czasie
suszy
- umożliwia pewniejszy wschód
polowy
- optymalizuje odporność na niskie
temperatury
- poprawia wytrzymałość
- redukuje przedwczesne
dojrzewanie
- poprawia odporność roślin
- poprawia zdrowie roślin

*w Szwajcarii brak substancji ze
względu na większe stężenie bakt.
Subtillis - działanie identyczne

- spryskać przed uprawą i przyorać
- nanieść z gnojowicą i przyorać
- wmieszać uprzednio w obornik
- do 4 stadium liścia spryskiwać podczas
deszczu (lub przed deszczem)
- do rozkładu słomy spryskiwać bezpośrednio
po zbiorze i przyorać ze słomą

Działanie na glebę
- bodziec dla całej flory bakteryjnej
- przyspiesza rozkład pozostałości roślinnych
- redukuje tworzenie grzybów oraz toksyny
Fusarium
- stymuluje gromadzenie węgla przez
tworzenie próchnicy
- przenosi azotany
- zmniejsza zamulenie
- nie jest narażony na wypłukanie
- zwiększa warstwę orną gleby
- reguluje naturalne pH gleby
- poprawia oddychanie gleby
- zwiększa aktywność dżdżownic
Regeneracja gleby

AZOBAC® Optymalizator gleby
Dlaczego AZOBAC®?
Wzrost i naturalna siła odporności rośliny uprawnej na choroby w bardzo dużej mierze
uzależniona jest od gęstości skupienia mikroorganizmów w glebie. (Uniwersytet
Halle/Wittenberg).
Długoletnie badania wykazały, że intensywna uprawa gleby powoduje spadek jej
jakości i ilości mikroflory.
W ten sposób także zmniejsza się ilość bakterii ważnych dla gleby zapewniających
dostęp azotu, bakterii powodujących rozkład celulozy oraz odpowiedzialnych za
uwolnienie związanego fosforu i potasu. (FAO)
AZOBAC® tworzy idealną metabiozę i zapewnia optymalne wykorzystanie naturalnych
składników odżywczych.
AZOBAC® ponownie ożywia glebę. Gleba rozpoczyna regenerację biologiczną.
Zwiększająca się szybko gęstość bakterii sprawia, że ziemia staje się gruzełkowata i
dobrze napowietrzona.
AZOBAC® produkt ożywiający glebę
Nasze środowisko dysponuje prawie wszystkimi
składnikami odżywczymi, które potrzebne są do roślin
uprawnych i uzyskania odpowiednich plonów.
AZOBAC® jest narzędziem, które je wykorzystuje.
Długoletnie badania wykazały, jakie bakterie
w symbiozie z innymi mikroorganizmami z gleby
przynoszą wysokie plony a przy tym nie wyługowują
gleby - lecz optymalizują ją.

AZOBAC® tworzy próchnicę

Rozkład słomy
Zastosowanie AZOBAC® po zbiorach plonów powoduje szybszy rozkład pozostałości
roślinnych i gromadzenie składników odżywczych.
Można zatem zrezygnować z podawania azotu w dawkach.
Preparat nanieść na pole po zbiorze i zaorać je.
Opakowania: pojemnik z PE 1 kg, pojemnik z PE 5 kg, pojemnik z PE 10 kg, worek 25 kg

Dalsze informacje zawarte są w naszej ulotce AZOBAC®.
AZOBAC® C+ dostępny jest wraz z preparatem humag.plus.

microtop.C+ Zabezpieczenie młodych roślin
Stymulator gleby * do aktywizacji materiału siewnego

Składniki:
Pierwiastki śladowe
Mikroelementy
Białka
Ekstrakty z alg
Montmorylonit
Kwasy huminowe
Produkt łatwy w zastosowaniu:
np. 10 g dla 50000 ziaren kukurydzy
(dokładne informacje na ostatniej stronie)
Zależnie od kultury microtop.C+ nanoszony
jest bezpośrednio na materiał siewny w orce
lub na korzenie sadzonek.
Bezpośrednie działanie microtop.C+
- szybkie kiełkowanie
- szybszy rozwój korzenia
- zapewnia zadrzewienie i szybki
wzrost roślin
Działanie na glebę i zalety
- szybszy rozwój okołozarodkowych bakterii glebowych
- szybszy rozwój mikoryzy
- odstresowanie rośliny
- powiększenie aktywności biologicznej w pobliżu
korzenia
- optymalizacja stosunku węgla organicznego do azotu
bezpośrednio przy zarodku

* Nazwa dla Niemiec Deklaracje dla Szwajcarii i Austrii na metce produktu.

microtop.C+

Pożywka do wysiewu

Aktywator materiału siewnego dla wszystkich roślin polowych
aktywujący wzrost korzenia oraz optymalizujący wzrost młodych roślin
microtop.C+ to aktywator materiału siewnego, który przyspiesza konieczne procesy
rozwoju i rozmnażania mikroflory w pobliżu zarodka i korzenia.
Na pewne substancje naturalne mikroflora reaguje szybszym rozwojem. Nadwyżka
ilościowa bakterii szybciej dostarcza roślinie składników odżywczych, ponadto uwalniane
są enzymatycznie mocno związane składniki odżywcze.
Produkt ten tworzy korzystny stosunek C/N (węgiel organiczny/azot) w bezpośredniej
okolicy zarodka. Stanowi to warunek podstawowy rozwoju bakterii.
Korzenie współpracują w koniecznej symbiozie z bakteriami. Dla każdego rolnika
asortyment roślin przynoszący dobre zbiory jest bezpośrednio zależny od mikroflory w
glebie. Mikroflora ta zaopatruje korzenie roślin w dostępne składniki odżywcze - w zamian
roślina oddaje cukier i aminokwasy poprzez korzeń, jako składniki odżywcze dla
mikroorganizmów.

ohne microtop

mit microtop

W glebie nie poddanej obróbce materiał siewny kiełkuje po
kilku dniach i oddaje przez pierwsze procesy przemiany
materii aminokwasy i cukrzany. Dlatego mikroorganizmy
zbierają się wokół zarodka, ponieważ te dostarczają im
niedostępnych bezpośrednio składników odżywczych.
microtop.C+ otacza ziarno siewne. Mikroflora aktywuje się już
przed wykiełkowaniem. Wzbogaca to otoczenie w dostępne
dla rośliny składniki odżywcze. W ten sposób w rejonie
zarodka powstaje magazyn organicznych składników
odżywczych - będący praktycznie substratem mikroelementu
dla każdego ziarna siewnego. Wbudowany węgiel
wielocząsteczkowy optymalizuje dodatkowo aktywność
bakterii wokół ziarna siewnego. Powoduje to szybki wzrost
korzenia i zabezpiecza młode rośliny.

Kwasy huminowe to substancje wiążące m.in. proteiny i węglowodany. Szczególne
znaczenie mają one, jako wymieniacze jonowe utrzymujące bazowe wiązania azotowe.
Działanie mikrotop.C+ epolega na mechanicznym magazynowaniu potrzebnych
substancji w krzemianach warstwowych. Ten powstający nanopunktowy efektor
membranowy umożliwia bakteriom symbiotycznym rozwój na ogromnej powierzchni (ok.
300 m2).

Opakowania: pojemnik z PE 1 kg, pojemnik z PE 5 kg, pojemnik z PE 10 kg, worek 25 kg

microtop.CARPOT

Stymulator gleby zgodnie z EUVO
Środek wspomagający sadzenie ziemniaków do aktywacji
kiełkowania i optymalizacji wzrostu młodych roślin
Składniki:
Proteiny
Sacharydy
Kakao
Huminy
Pierwiastki śladowe i mikroelementy
Zastosowanie:
microtop.CARPOT jest proszkiem.
Stosowanie zależnie od asortymentu 200400g/ha (na ostatniej stronie dokładne dawki)
Środek rozpuszcza się w wodzie i w czasie
sadzenia spryskuje się nim bulwę lub bruzdę
Dodatkowe zastosowanie AZOBAC®
optymalizuje wyniki
Jaki działa microtop.CARPOT?
Bezpieczny wzrost rośliny
Optymalny rozwój młodych roślin
Poprawa gospodarki składnikami odżywczymi
Optymalne magazynowanie składników
odżywczych w bulwie
Jak działają kwasy huminowe w produkcie microtop.CARPOT?
Związki huminowe są to substancje wiążące się np. z proteinami
i węglowodanami. Szczególne znaczenie mają one jako
wymieniacze jonowe utrzymujące bazowe wiązania azotowe.
Zastosowanie w preparacie microtop.CARPOT optymalizuje
stosunek C/N bezpośrednio wokół zarodka. Tym samym powstaje
magazyn organicznych składników odżywczych - praktycznie
jako substrat mikroelementów dla każdego wysiewu. Stężenie
produktu dostosowane jest specjalnie do bulw ziemniaczanych.

* Nazwa dla Niemiec Deklaracje dla Szwajcarii i Austrii na metce produktu.

microtop.CARPOT Preparat startowy do wysiewu ziemniaków
Dlaczego ziemniak szczególnie reaguje na preparat
mircrotop.CARPOT ?
W roślinach bulwiastych centrum rozmnażania znajduje
się w glebie. Rośliny te reagują w większym stopniu niż
inne na uprawę gleby. Roślina bardzo szybko rejestruje
zmiany jakościowe, zarówno negatywne jak i pozytywne,
i wykorzystuje je.
microtop.CARPOT nie jest składnikiem odżywczym dla roślin
lecz aktywuje mikrokultury wokół zarodka. Zgromadzony
węgiel stanowi tutaj pożywkę dla flory otoczenia, która w
innym przypadku musiałaby przy znacznej utracie energii
pobierać zmagazynowany CO2, aby rozpocząć własne
przemiany materii.
Równocześnie optymalizowane jest przetwarzanie
składników odżywczych samej rośliny. Rozwój młodych
roślin jest decydujący dla magazynowania ważnych
składników. Zależnie od asortymentu rośliny prowadzi to
do zwiększenia plonu, zdrowych liści, poprawy wzrostu
korzenia i większej zawartości ważnych składników
np. zawartości skrobi już przy wczesnym kopaniu
ziemniaka.

W glebie nie poddanej obróbce bulwa kiełkuje po kilku dniach
i oddaje przez pierwsze procesy przemiany materii
aminokwasy i cukrzany. Dlatego mikroorganizmy zbierają się
wokół zarodka, ponieważ te dostarczają im niedostępnych
bezpośrednio składników odżywczych.
microtop.CARPOT otacza bulwę (przy całkowitym natrysku)
lub w bruździe składowania bulw. Mikroflora aktywuje się już
przed wykiełkowaniem. Wzbogaca to otoczenie w dostępne
dla rośliny składniki odżywcze. Bulwa reaguje na to lepszym i
szybszym kiełkowaniem i wzrostem korzenia.

ohne microtop

mit microtop

Opakowania: pojemnik z PE 1 kg, pojemnik z PE 5 kg, pojemnik z PE 10 kg, worek 25 kg

humag.plus Aktywator gleby
Stymulator gleby * zgodnie z EUVO możliwość zastosowania w
uprawie biologicznej
Składniki:
Kwasy huminowe**
Potas

Produkt łatwy w zastosowaniu:
500-1000g na hektar z 200-300l wody
(także innych środków)
roztrząsać do 5 stadium liścia
lub dla szybszego rozkładu biogazu
wmieszać w resztki pofermentacyjne
(ok. 10kg/ha)

Jak działa humag.plus?
- humag.plus stymuluje procesy biologiczne w
glebie.
- poprawia gospodarkę składnikami odżywczymi
roślin.
- poprawia dostępność środków nawozowych
- optymalizuje ochronę roślin, stymulatory gleby i
roślin

„Ogólnie na całym świecie traci się
niestety więcej węgla z gleby niż
się pozyskuje."
Georg Guggenberger, Dyrektor Instytutu Gleboznawstwa
Uniwersytetu Leibniz w Hanowerze

AZOBAC® C+ dostępny jest wraz z preparatem AZOBAC®.
* Nazwa dla Niemiec Deklaracje dla Szwajcarii i Austrii na metce produktu.

humag.plus.

Eliksir życia dla gleby
Ulepszacz gleby/stymulator wchłaniania składników odżywczych
w glebie i poprawy gospodarki składnikami odżywczymi rośliny
humag.plus to produkt z 85% zawartością węgla
molekularnego z kwasów huminowych, które są
niezbędnym składnikiem cyklu krążenia substancji
odżywczych i rozwoju roślin.
Im więcej związków huminowych - tym bardziej żyzna
gleba. Kwasy huminowe powstają przez miliony lat z
produktów rozkładu roślin. Nie są one zdefiniowane, ale
mają ogromne znaczenie dla procesów przemiany materii
w glebie.
humag.plus jest substancją wiążącą która przyłącza
wolne składniki odżywcze. Zwiększa to zdolność wiązania
składników odżywczych w glebie.
Dostarczony węgiel mogą przetworzyć bakterie glebowe
bez utraty energii. Zwiększa się znacznie aktywność
bakterii.
Bakterie zaspokajają swoje zapotrzebowanie na węgiel z produktów końcowych
(dwutlenek węgla) fotosyntezy roślin. Bezpośrednie magazynowanie tworzy ogromny
potencjał energetyczny. Rozwój organizmów glebowych powstrzymuje natychmiast
antagonistów i zarodki patogeniczne.
Jest to swego rodzaju trzon zapewniający zdrowy rozwój roślin i redukujący w
naturalny sposób zapotrzebowanie ochronne roślin.
humag.plus bierze bezpośredni udział w dostarczaniu azotu do roślin. Decydujące
znaczenie ma tutaj zachowanie właściwego stosunku C/N. Wprowadzenie niewielkich
ilości węgla wielocząsteczkowego optymalizuje krótkookresowo stosunek C/N.
Bezpośrednio po tym uwalnia się więcej azotu niedostępnego wcześniej dla roślin.

humag.plus odgrywa bardzo ważną rolę w przetwarzaniu resztek
pofermentacyjnych z biogazu
Resztki pofermentacyjne z instalacji biogazu stanowią wartościowe
zasoby składników odżywczych dla pól uprawnych. Jednakże
problemem jest ich dostępność, ponieważ uwalnianie tych składników
może nastąpić na drodze procesów mikrobiologicznych. Procesów
tych nie może wywołać potencjał mikrobiologiczny znajdujący się w
resztkach pofermentacyjnych, ponieważ bakterie metanogenne
zużyły już potrzebny węgiel do produkcji gazu.
Wmieszanie preparatu humag.plus w resztki pofermentacyjne aktywuje proces rozkładu przez
podniesienie potencjału węglowego, co umożliwia drobnoustrojom dostęp do węgla w
procesie o niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym.
Procesy przetwarzania resztek uruchamiane są natychmiastowo przez aktywację flory
bakteryjnej i składniki odżywcze przetwarzane są w związki dostępne dla roślin i chroniące
glebę - proces przetwarza resztki pofermentacyjne w wartościowy nawóz wieloskładnikowy.
Opakowania: pojemnik z PE 1 kg, pojemnik z PE 5 kg, pojemnik z PE 10 kg, worek 25 kg

biofusan

Induktor bioodporności
Środek ochronny i aktywujący do liści

Składniki:
Komposty roślinne
Leonardyty

Produkt łatwy w zastosowaniu:
350 – 700 ml preparatu biofusan na hektar
zmieszać z wodą, stosować 100 do 150 l
roztworu do spryskiwania na hektar.
Dla wszystkich kultur.
Można stosować kilkukrotnie.
Nie stosować podczas kwitnięcia.
Można stosować z innymi środkami (najpierw
zmieszać na próbę)

Jak bezpośrednio działa biofusan?
biofusan aktywuje niespecyficzny wewnętrzny
mechanizm obronny rośliny, szczególnie w
przypadku infekcji grzybiczych.
Pobudzone zostaje wytwarzanie chlorofilu i
zoptymalizowany wzrost roślin.
Korzyści z zastosowania preparatu biofusan:
- mniej chorób grzybiczych
- poprawa zdrowia roślin
- optymalny wzrost korzenia
- wzmocnienie rozwoju liści (chlorofil)

* Nazwa dla Niemiec Deklaracje dla Szwajcarii i Austrii na metce produktu.

biofusan

środek ochronny i aktywujący do liści roślin polowych
Pakiet biologiczny dla roślin

Rośliny podobnie jak zwierzęta stałocieplne mają
zdolność do optymalizacji sił obronnych przed
infekcją. W naturalnym przebiegu procesu
odbywa się to w razie potrzeby, tzn. przy
wystąpieniu infekcji.
Cały plantacja roślin reaguje na bakterie, wirusy,
grzyby i nicienie obroną biochemiczną.
Rośliny reagują jednak bardzo powolnie i dopiero
przy porażeniu szkodnikami. Dla plantacji
uprawnych jest to często niewystarczające.
Ponadto próby pokazują, że w przypadku
jednostronnego porażenia szkodnikami (np.
mączniak) reaguje cała plantacja.
Badania naukowe potwierdziły w tym przypadku
przesłanie bioelektrycznego impulsu między
korzeniami roślin.

biofusan zawiera składniki "sugerujące" roślinom porażenie szkodnikami liści
(przede wszystkim infekcjami grzybiczymi) i zwiększa przez to
szybkość reakcji rośliny, która natychmiastowo aktywuje mechanizmy
obronne.
Zastosowanie biofusan jest profilaktyczne. Roślina sama tworzy
dla siebie ochronę.

Opakowania: Kanister z PE o poj. 1, 2 i 5 l.

bioresan.RA

Stymulator uprawy rzepaku i roślin strączkowych
Aerozol dla rośliny kapusta rzepak

Składniki:
Komposty roślinne
Ekstrakty z alg
Olejki eteryczne

Produkt łatwy w zastosowaniu:
200ml- 400ml preparatu bioresan.RA wystarczy
dla uprawy 1ha uprawy rzepaku.
Rozpylać w 100-200 l roztworze wodnym
Możliwe powtórzenie rozpylenia
Przy zastosowaniu podczas kwitnięcia uważać
na pszczoły - najlepiej rozpylać nocą.
Opakowanie:
Kanister z PE o poj. 1, 1,2 i 5 l.

Jak działa bioresan.RA?
bioresan.RA to stymulator procesów biologicznych
w roślinie.
Preparat pobudza wytwarzanie chlorofilu i przez to
optymalizuje system obrony roślin przed szkodnikami liści.

* Nazwa dla Niemiec Deklaracje dla Szwajcarii i Austrii na metce produktu.

bioresan.RA

Stymulator uprawy rzepaku i roślin strączkowych
Aerozol dla rośliny kapusta rzepak
Rośliny podobnie jak zwierzęta stałocieplne mają
zdolność do optymalizacji sił obronnych przed
infekcją. W naturalnym przebiegu procesu
odbywa się to w razie potrzeby, tzn. przy
wystąpieniu infekcji. Istnieje jednak możliwość
wcześniejszej aktywacji tej reakcji i stworzenia
roślinie jeszcze lepszej ochrony przed
szkodnikami liści.
Określone ekstrakty roślinne podrażniają swoimi
składnikami powierzchnie liści innych roślin.
Rośliny te reagują wzmocnieniem kutykuły.
Równocześnie roślina musi wzmocnić wzmocnić
swój biochemiczny system obronny, aby zapewnić
sobie samej przetrwanie. Proces ten utrudnia
wnikanie szkodników roślin.

Preparat bioresan.RA stosuje się zarówno profilaktycznie jak i w stanach ostrych, jego
działanie wspiera środek NU-Film®P (dopuszczony w uprawie biologicznej) lub inne środki
adhezyjne poprawiając rozprowadzenie, przyczepność i odporność na deszcz. Roślina
sama stwarza sobie ochronę.
Aplikacje praktyczne pokazały, że przy zastosowaniu preparatu bioresan.RA szkodniki liści
unikają upraw.
Relacje z doświadczeń:
K.L., Niederbayern:
„Zastosowaliśmy preparat bioresan.RA na plantacji rzepaku. Wygląd był porównywalny.
Stwierdziliśmy jednak znacznie zmniejszone występowanie słodyszka rzepakowca.
Powtórzyliśmy wielokrotnie użycie preparatu i dzięki temu mieliśmy mniej szkód od zgryzania
niż nasz sąsiad."
S.N., Oberösterreich:
„Zastosowanie nie sprawiało problemu. Przyjemny zapach. Mogłem lepiej rozpoznać rozkwit.
Znacznie zmniejszyła się ilość słodyszka rzepakowca - należy jednak powtarzać spryskiwanie,
jeżeli chce się trwale utrzymać efekt.“
R.S., Baseler Land, Szwajcaria:
„Jestem całkowicie przekonany do produktu. Zdecydowany sukces. Także plony były dużo
lepsze mimo czysto biologicznej uprawy. Najbardziej zagrożone powierzchnie były spryskiwane
trzy razy i zebraliśmy tam 38 cetnarów z hektara. Z innego pola, uprawianego w rytmie
czteroletnim, na które rozrzuciliśmy Azobac® (plus 2 x bioresan.RA) zebraliśmy w pierwszym
roku 42 a w drugim 48 cetnarów. Można było zaobserwować, że chrząszcz był całkowicie
nieaktywny, chociaż nasze pola są otoczone lasami. Mogę tylko polecić serię produktów firmy
agrel.“

bioresan.RA upiększa rzepak

Wszystkie produkty
Ofensywa

można stosować łącznie.
Program produktów dostosowano do jednoczesnego
użycia w celu regeneracji gleby.
Wszystkie produkty można zastosować w uprawie
biologicznej.
Gleba to kapitał rolnika.
Dajemy Państwu szansę skutecznej ochrony i
zwiększenia wartości gleby.

AZOBAC® Stymulator gleby
Do zaopatrzenia rośliny w bakteryjne substancje odżywcze z
nawozami NPK i C

Uwolnienie azotu przez bakterie Azobac po zastosowaniu jesienią lub wiosną
Stosować 1-1,5 kg na hektar.
1. rok - zmniejszenie zużycia tradycyjnego nawozu NPK o ok. 40% *
2. rok - zmniejszenie zużycia tradycyjnego nawozu NPK o ok. 60-80 % *
Startowe dawki nawozu zawsze podawać z mineralnym nawozem NPK aby
ominąć fazę zimną.
• do konwencjonalnej uprawy zależnie od rodzaju gleby.
Możliwość zmieszania ze środkami ochrony roślin, nawozami, nawozem
dolistnym, najpierw zmieszać na próbę. Nie stosować z AHL lub innymi środkami
o działaniu grzybo- i bakteriobójczym. Z reguły można mieszać z herbicydami.
AZOBAC®C+ Stymulator gleby
Produkt złożony z AZOBAC® i humag.plus jako zoptymalizowany koncentrat.
Stosować 1,4-1,5 kg na hektar

microtop.C+

- Aktywator materiału siewnego
Środek zabezpieczający młode rośliny

nanoszony jest na materiał siewny w połączeniu z zaprawianiem. Nanosić można
także w bębnie mieszarki. Materiał siewny lekko zwilżyć i posypać preparatem
Microtop.C+.
W połączeniu z preparatem AZOBAC® – bakteryjnym dostawcą nawozu NPK
stwarza się optymalne warunki w glebie dla całego okresu wzrostu roślin.
Kultur
Uprawa
Mais
Kukurydza
Getreide
Zboże
Sojabohne
Soja
Raps
Rzepak
Ackerbohne
Bób
Felderbse
Groszek polny
Zuckerrübe
Burak cukrowy
Sonnenblume
Słonecznik
Lupine
Łubin
Luzerne
Lucerna siewna
Rotklee
Koniczyna

w gg
Ilość microtop.C in
Menge
100
100
150
150
150
150
100
100
100
100
100

für
Saatgut
in kg w kg
na Menge
ilość mat.
siewnego
50.000 Korn
100,0
50,0
5,0
100,0
100,0
200.000 Korn
10,0
50,0
50,0
100,0

microtop.CARPOT
Stosowanie zależnie od asortymentu 200-400g/ha
Produkt rozcieńczyć w wodzie w stosunku 1:10-20 (temperatura wody nie
mniejsza niż 18°C).
Pomieszać i odczekać do całkowitego rozpuszczenia. Następnie przelać roztwór
do zbiornika sadzarki. Jeżeli to konieczne dodać wody stosownie do wydajności
maszyny.
Roztwór z preparatem microtop.CARPOT podaje się przez spryskiwanie w trakcie
sadzenia bezpośrednio na bulwę lub w bruzdę składowania. Można mieszać z
innymi zaprawami (najpierw zmieszać na próbę)
Dodatkowe użycie AZOBAC® optymalizuje wyniki

KnollenŚrednica
durchmesser
bulwy
(mm)

KnollenMasa
gewicht
bulwy
(g) ca.
ok.

28-35
35-45
45-55

25
50
90

Voraussicht.
Anzahl
Zakładana
Ilość
Anzahl
Pflanz
ilość
ziemniaków
Triebe/Knolle
pędów/bulw Kartoffel/ha
/ha
2
4
5

60.000
38.000
30.000

Microtop
CARPOT
200g
250g
400g

humag.plus Stymulator gleby
Zastosowanie: 500-1000g na hektar
Po zmieszaniu z AZOBAC® poprawia się działanie preparatu
Wykonanie:
potrzebne ilości rozpuścić całkowicie w wodzie o temperaturze
ciała w stosunku 1:10, następnie napełnić zbiornik do oprysków i
dopełnić zbiornik wodą.
Przy mieszaniu z innymi substancjami wykonać test mieszania.
Zastosowanie: do przygotowania gleby, rozrzucać wraz z przygotowaniem pola
uprawnego. Można spryskiwać rośliny do 5 stadium liścia.
Przy przetwarzaniu resztek pofermentacyjnych z produkcji biogazu:
1 m³ resztek pofermentacyjnych zmieszać z 100-350g preparatu humag.plus
(można mieszać już w magazynie końcowym). Ilość uzależniona jest od rodzaju
wsadu fermentacyjnego (im więcej treści roślinnej, tym więcej humag.plus), nie
więcej niż30m³ resztek pofermentacyjnych na fazę wegetacji/ha
Możliwość zmieszania ze środkami ochrony roślin, nawozem dolistnym, najpierw
zmieszać na próbę.

biofusan Stymulator roślin
zmieszać 300 - 700 ml preparatu na hektar z wodą,
stosować 100 do 150 l roztworu do spryskiwania na ha.
Dla wszystkich kultur.
Można stosować kilkukrotnie. Nie stosować podczas kwitnięcia.
Możliwość zmieszania ze środkami ochrony roślin, nawozem dolistnym, najpierw
zmieszać na próbę.

bioresan.RA Stymulator roślin
do rzepaku
Zastosowanie: Zastosowanie od 3-4 stadium liścia.
200ml na ha
Do przedłużenia działania ze środkiem adhezyjnym np. NU-Film®P
Nie stosować bezpośrednio przed deszczem
Nie stosować podczas kwitnięcia (ochrona pszczół)
Zastosowanie: wg potrzeb do 3x na sezon
Roztrząsać z 200-300 l wody na hektar
Stosując BIORESAN.RA nie ma konieczności stosowania bioresanu
Możliwość zmieszania ze środkami ochrony roślin, nawozem dolistnym, najpierw
zmieszać na próbę.

Środek ochrony
powierzchni
Dziki powodują znaczne szkody. Zastosowanie samych działań łowieckich nie
pomoże całkowicie zabezpieczyć pól przed dzikami.
REPELAN jako środek ochrony przed zgryzaniem daje skuteczną ochronę
powierzchni pól, jedno zastosowanie środka daje długotrwałe odstraszenie czarnej
zwierzyny.
W przeciwieństwie do środków zapachowych REPELAN nie powoduje
przyzwyczajenia i zmniejszenia bariery psychicznej, lecz działa na inteligencję
i zachowanie społeczne zwierząt.

Skład:
zboże, kukurydza
aminokwasy
związki aromatyczne
Produkt łatwy w zastosowaniu:
Rozsypać 12 - 15 peletów na m2
na 5 - 10 pasach ochranianego pola
(na brzegu lasu / miejscu wchodzenia dzików)
Obiekty sportowe pokrywać w całości

Dla środka Repelan można zamówić u nas ulotkę.

Opakowania: Wiadro z PE 7,5 kg, worek 15 kg

Wskazówka:
Ulotka przeznaczona jest dla wszystkich krajów niemieckojęzycznych.
Niemcy, Austria i Szwajcaria.
Różne regulacje prawne powodują, że produkty są nie wszędzie
dostępne.
To samo dotyczy różnych deklaracji dla produktu. Informacje te proszę
odczytać z etykiety produktu lub zapytać o nie właściwego
przedstawiciela firmy agrel.
Wszystkie produkty można zastosować w uprawie ekologicznej zgodnie
z rozporządzeniem UE.

Przedstawicielstwo firmy:

GmbH
agrar entwicklungs labor

Holzham 4 • 94424 Arnstorf • Germany
Tel.: +49 8723-9799985 • Fax: +49 8723-9799986
agrel@t-online.de • www.agrel.de

