
Biostimulator organic lichidCompoziție

Descriere

Îngrediente active...................................................8%
Extrat de plante marine, Acizi humici și fulvici
Materie organică.....................................................92%

Se poate amesteca cu majoritatea erbicidelor, insectici-
delor și fungicidelor. Nu se amestecă cu produse acide.
Se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate
înaintea �ecărui amestec.  

A nu se păstra în apropierea copiilor. Nociv prin înghițire.
Evitați contactul cu pielea, ochii sau hainele. În caz de
contact, clătiți bine cu apă pielea, ochii sau hainele.

Doze și mod de aplicare

Compatibilități

Precauții

Agitați bine înainte de folosire!

Biogenesis se aplică în principal prin apa de la instalația
de picurare (radicular, prin fertirigare), de asemenea mai
poate � utilizat pentru tratamentele la semințe. Poate �
aplicat direct pe sol cu  următoarele doze:

LEGUME ÎN SERE
Se aplică 2 - 3 l / ha la �ecare udare singur sau împreună
cu alte îngrășăminte. Se recomanda cel puțin 2 aplicări
la începutul sezonului de creștere pentru rezultate 
optime cu o doză de 5 l / ha pe aplicație. (prima aplicare
după o săptămână de la transplantare, a doua aplicare
dupa 15 - 20 zile de la prima aplicare).

FLORI ȘI PLANTE ORNAMENTALE
Se aplică o dată sau de două ori cu o doză de 2 - 3 l / ha
singur sau împreuna cu alte îngrășăminte.

CULTURI ARABILE
Se aplică foliar cu o doză de 10 - 15 l / ha după în�orire
și în timpul fructi�cării.

COPACI ȘI VIȚĂ DE VIE
Se aplică o doză de 5 - 10 l / ha singur sau împreună cu
alte îngrășăminte la �ecare 15 zile din sezonul vegetativ.
În același timp se poate aplica și foliar cu o doză de 
10 - 15 l / ha înainte de în�orire, la formarea fructelor și
în timpul maturării.

GAZON, PAJIȘTI, PĂȘUNI
Se aplică foliar cu o doză de 10 - 20 l / ha o dată sau de
două ori pe săptămână.

Biogenesis este un îngrășământ lichid organic obținut 
din materiale bioactive. În principalele ingrediente din
compoziție se a�ă și hormoni naturali de creștere, 
(citokine, auxine, giberline), aminoacizi, carbohidrați, 
acizi himici și fulvici, macro și micro elemente, (K, N, Fe,
Mn, Cu, Mg, Zn, Ca, B, S).
Biogenesis este rezultatul mai multor ani de cercetări ce
dovedesc că acesta poate � aplicat frecvent prin apa
de irigare (radicular) cu următoarele rezultate: 
- Mărește timpurietatea plantelor cu 3 - 10 zile.
- Mărește activitatea microbiană din sol ce poate să 
combată câțiva din agenții patogeni.
- Reduce putrezirea rădăcinilor.
- Îmbunătățește structura solului ușurând astfel pătrun-
derea rădăcinilor.
- Produce unui mix de conținut organic ce se combină
cu nutrienții minerali reducând pierderile din timpul
asimilării și totodată mărind disponibilitatea către plante.
- Îmbunătățește rezistența plantelor împotriva frigului și
secetei. 
- Mărește seminicativ productivitatea și îmbunătățește
calitatea acesteia. Rezultatul: un pro�t mult mai mare.

Mărește timpurietatea

Îmbunătățește 
productivitatea

Îmbunătățește 
structura solului

Mărește cantitatea
de microorganisme

Îmbunătățește
calitatea recoltelor

Pentru aplicări radiculare la apa de irigare
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