„BioAktiv – растения“ е почвен стимулатор. Той възстановява баланса в
почвата и активира работата на микроорганизмите/аеробните от тях/.
Работи по патентована технология с процес наречен „Биорезонанс“.
Насърчава образуването на хумус, стимулира увеличаването на
биомасата и добивите.
Продукта е произведен в Германия и стимулира силното размножаване
и работа на аеробните бактерии. Осигурява за по-дългото време и в
по-голямо количество усвоим азот за растенията и много други
позитиви!
Инвестиция в „BioAktiv“ = Инвестиция в почвата = По-здрави растения =
По-високи добиви!

Очакван прираст в добива 5% - 15%
* информация от контролни
резултати от северна България, виж
по-долу!

КАКВО получава почвата и растението?
- стимулира процесите на нитрификация и минерализация – пълно
усвояване на азотното торене
- подпомагаме развитието на микроорганизмите – преди всичко на
аеробните и свързани с тях бактерии
- спомага за разблокиране на блокирани елементи в почвите;
- спомага за разграждането на растителните остатъци
- балансира Ph-топри „кисели“ почви
- повече отделен въглероден диоксид от овеличената биомаса = повече
топлина в почвата
- повече вода - пряк резултат от окисляването на органичните остатъци
- азот - постоянно осигуряване на азот през цялата вегетация на културите
- намаляваме нуждата от ползване на фунгицид – от повишените
аеробни процеси
- получаваме по-устойчиви растения
- редуцираме микотоксините
- подпомага естествените почвени процеси – минерализация и
нитрификация;
- подобрява структурата на почвата – балансира водата в тях
- стимулира образуването на повече хумус
- значително ускорява и подсилва растежа на кореновите власинки и
самите корени
- повишава устойчивостта на растенията и способността им за
регенерация
- повишава качествените и количествените параметри на културите

ИЗВЪРШЕНИ КОНТРОЛИ 2017:
Производител

Култура

контрола

С BioAktiv

царевица

490 кг.

539 кг.

слънчоглед

318 кг.

360 кг.

с. Гурково

КООПЕРАЦИЯ "ГУРКОВО"

с. Захари Стоянов

"Аскер - Андрей Василев" ЕООД

с. Телериг

"АПЛЕНД БЪЛГАРИЯ" ООД

царевица

918 кг.

988 кг.

с. Телериг

"АПЛЕНД БЪЛГАРИЯ" ООД

слънчоглед

295 кг.

325 кг.

с. Крушари

"КЛАС-94" ООД

царевица

940 кг.

1090 кг.

с. Ваклино

ЕТ"АГРОСЕРВИЗ-АНГЕЛ ИЛИЕВ"

слънчоглед

280 кг.

308 кг.

с. Дропла

"АГРИКОМ" ООД

слънчоглед

340 кг.

360 кг.

гр. Бяла Слатина

„Виялишки 90“ ООД

слънчоглед

370 кг.

401 кг.

с. Побит камък

„Власови агро ООД“

слънчоглед

320 кг.

350 кг.

с. Водица

„Иванов къмпани“ ООД

слънчоглед

270 кг.

307 кг.

с. Водица

„Иванов къмпани“ ООД

царевица

660 кг.

720 кг.

с. Обнова

ВПТК „ЕДИНСТВО – 93“

слънчоглед

260 кг.

310 кг.

с. Паскалево

Кооперация "ЗЕМЕДЕЛСКА
КООПЕРАЦИЯ"ВЪЗРАЖДАНЕ"

пшеница
сорт АвенюС1

780 кг.

855 кг.

гр. Русе

„Берус“ ЕООД

бял трън

90 кг.

108 кг.

с. Чирен

ЕТ „Темпо - Реал“

слънчоглед

280 кг.

322 кг.

гр. Криводол

ЗП „Мирослав Веселинов“

слънчоглед

400 кг.

445 кг.

гр. Бяла Слатина

ЕТ „Нешо Миранов“

слънчоглед

360 кг.

400 кг.

КАКВО Е „BioAktivProfessional Pflanzen- РАСТЕНИЯ“
“BioAktiv” е патентован немски продукт
уникален за пазара в България. Произведен
по метод наречен „биорезонанс“, при който
методкъм
естествени материали от
природата, в случая магнезиев сулфат, се
добавя по чисто физичен начин информация
под формата на естествените вибрации на
кислорода в природата. Тази информация се
предава в почвата, като основната цел е да
се стимулира работата на аеробните
бактерии в почвата - тяхното размножаване,
по-голямото движение и активност. По този начин, спомагаме за
минерализацията и нитрификация на органични азотни вещества и
протичане на процеса амонизация. Амоняка, освободен при
минерализацията, навлиза в различни процеси в почвата, но преди
всичко като основен източник на нитрификация – ключов процес, който
превръща относително неподвижната амидна форма на азота в нитритна
и нитратна такава.
Мотивирането на аеробните бактерии в почвата ще осигури топлина и
вода в почвата, директен резултат от разграждането на органичната
материя
в
почвата.
Как третираме с “BioAktiv - растения”?
Продукта е прахообразен в разфасовки по 25 кг. Третирането се извършва
с работен воден разтвор 20 литра/дка в който се добавя 100 гр. от
продукта.
ВАЖНО!!!Продукта е смесим 100% със всички познати пестициди, НО
винаги трябва да е поставен ПРЪВ в пръскачата /в чистата вода/.След
което се добавят хербицидите, фунгицидите или торовете.

Кога третираме с “BioAktiv - растения” при есенните култури?
Третирането се извършва веднага след засяване или в максимално ранна
фаза на вегитация до момент „братене“ при пшеница и ечемик. При
рапицата, веднага след засяване или в максимално ранна фаза на
вегитация.
При пролетните култури, едновременно със запечатката или до 4-ти/6-ти
лист.
BioAktiv Professional РАСТЕНИЯ
Поръчано
количество

Цена след
отстъпка

Отстъпка в %

До 10 000 дка

3,34 лв/дка

-16%

- 0,63 лв/дка

Над 10 000 дка

2,94 лв/дка

-26%

- 1,03 лв/дка

•
•
•
•

Отстъпка на дка

Базова цена: 3,97 лв/дка
Всички цени са без вкл. ДДС
Цената е франко склад Русе
Поръчаното количество е за стопанска година - 2018/2019

С уважение: Димитър Димитров - Управител

