
BIOGUN
Descriere

Bene�cii ca îngrășământ

Recomandări

Spectru de combatere

Biogun este un biostimulator de creștere ce are în compoziția sa
microorganisme bene�ce ce sunt existente în mod natural pe
frunze, stimulează rizosfera la majoritatea plantelor și oferă
o asimilare ușoară a azotului disponibil. Mai mult, microorganis-
mele bene�ce din Biogun contribuie la asimilarea nutrienților
în țesuturile celulare ale frunzelor și în același timp produce o 
substanță ce îmbunătățește rezistența plantelor îmotriva diver-
șilor factori de mediu. De asemenea, lichidul din Biogun este
bogat în chelați de Mangan și oligozaharide ce ajută la nutriția
și vigoarea plantelor.

Doze și mod de aplicare

Doze recomandate

Compatibilități

Depozitare

Precauții

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Biogun se poate aplica foliar cu o pulverizare bună pe întreaga
suprafață foliară. Dozele se aplică în funcție de tipul și vârsta
plantelor. În orice aplicare foliară trebuie să �e su�cientă pentru
o acoperire completă a suprafeței foliare.
Produsul se va aplica după amiază, la apus în condiții de umidi-
tate ușor ridicată, (temperatură 22 - 33 °C și umiditate 68 - 100%).
Frecvența de aplicare:
Produsul trebuie aplicat sistematic de la începutul perioadei de
vegetație până la recoltare pentru a asigura o canitate optimă de
microorganisme în timpul sezonului de dezvoltare al plantelor. 
Pentru culturile din câmp se recomandă o aplicare pe săptămână 
iar pentru culturile din sere o aplicare la �ecare 10 - 15 zile.

Culturi în câmp: Se aplică foliar cu o doză de 1 - 1,25 l / ha după
ce soluția a fost diluată în 200 - 2000 l apă în funcție de tipul și
vârsta plantelor.
Culturi în sere și solarii: Se aplică foliar cu o doză de 100 - 250 ml
/ 100 l apă. Se aplică soluția necesară pentrua asigura pentru o 
acoperire completă a frunzelor până când aceasta se scurge.

Biogun este compatibil cu majoritatea îngrășămintelor, insectici-
delor și erbicidelor. Nu se amestecă cu fungicide, produse bacte-
ricide sau produse pe bază de Cupru. Mai mult, fungicidele și 
bactericidele se vor aplica după 7 - 10 zile de la aplicarea cu 
Biogun.

A se păstra bine sigilat în ambalajul original. Se depozitează în
locuri râcoroase, fără umiditate. A SE FERI DE ÎNGHEȚ! A se feri de
razele soarelui sau surse de căldură, evitați zonele foarte calde.
Este ideal ca produsul să �e depozitat în frigider (4 °C). În aceste
condiții valabilitatea produsului se va mări cu aproximativ un an 
de la data fabricației. După utilizare nu se va lăsa
capacul desfăcut. Ambalajele goale nu pot � refolosite.

În caz de contact cu pielea sau cu hainele, eliminați toate hainele
și spălați bine pielea cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii,
demontați lentilele acolo unde e cazul și clătiți cu apă din abun-
dență. Dacă iritația persistă apelați la un medic. A se folosi 
întotdeauna echipamente de protecție (mască, haine de 
protecție, mănuși, ochelari de protecție) în momentul în care 
efectuați aplicarea. Nu se va acorda accesul altor persoane în
cultura unde a fost folosit Biogun timp de 4 ore după aplicare.

- Oferă plantelor nutrienții necesari și le mărește vigoarea.
- Activează și accelerează procesele biologice: înrădăcinare, 
dezvoltare, în�orire, legare, mărire fruct.
- Îmbunătățește diviziunile celulare ale plantelor și ajutând 
astfel la dezvoltarea lor.
- Îmbunătățește fotosinteza datorită disponibilității calciului și
fosforulul din plante.
- Mărește activitatea microbiană din masa foliară.
- Corectează de�ciența de Mangan la toate culturile.
- Forti�că rezistența împotriva condițiilor stresante din mediu.
- Produs ecologic ce nu afectează mediul.
- Nu afectează insectele ajutătoare.
- Nu are în compoziție patogeni deoarece este fabricat în con-
diții sterile.

Biogun se poate aplica la legume, horticultură, pomi fructiferi,
copaci, arbuști, plante ornamentale, porumb, orez, bumbac, 
tutun, trestie de zahăr, culturi de ceai, arbore de cacao, 
pepiniere, etc.

Biogun combate următorii dăunători: 
musculița albă, a�de, thripși, păianjenul roșu, musca 
minieră, molia minieră, purici meliferi, gărgărițe, larve de 
Thrips, �uturi, molii, etc.

Tel: 0760272251 Web: elliser.ro

GreciaFabricat de: 

Importator: Romania, Galați 1L
Data fab:
Valabilitate 3 ani de la data fabricației.

Biostimulator lichid de dezvoltare
Insecticid organic

Microorganisme bene�ce............................>2x10  cfu/l
Mangan...........................................................................1.0 %

cfu = unități formatoare de colonii
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