
PREPARAT BACTERIAN PENTRU 
DESCOMPUNEREA RESTURILOR VEGETALE 
Problemele generale apărute:
•  Activitatea solului a scăzut, capacitatea de acumulare s-a redus.  
•  Numărul microorganismelor și diversitatea de specii a acestora (biodiversitatea) a scăzut dramatic. 
•  În acest fel descompunerea resturilor vegetale și materiilor organice devine mai grea și mai lentă, 
    iar în consecință scade formarea de humus. 

Soluția: Utilizarea tehnologiei de descompunere a solurilor BIOFIL
Compoziția produsului bacterian de descompunere a resturilor 

Tipuri de bacterii Efecte și caracteristici

Achromobacter spanius Rezistență bună la clorură de sodiu, producător de enzime de betaglucozidază

Brevundimonas mediterranea Produce siderofor, enzime de celulază și xilanază

Azotobacter chroococcum Fixează azot, produce acid indoleacetic

Cellvibrio fibrivorans Descompune celuloza

Conține o grupare al tipurilor de bacterii (Cellvibrio vibrivorans, Brevundimonas mediterranea, Achromobacter spanius)
 cu o activitate enzimatică care le ajută reciproc la o descompunere cât mai perfectă (în primul rând la celuloza,xilanază 
și beta-glucozidază). Corpul de bacterii Azotobacter chroococcum ne ajută la eliminarea efectului  pentosanice din sol. 

De ce recomandăm utilizarea produsului nostru de descompunere a resturilor vegetale BIOFIL? 
•  Solurile de producție sunt stresate, în multe cazuri activitatea solurilor nu este suficient de intensivă, 
    așadar este prea scăzut numărul microbilor care efectuează descompunerea. 
•  În consecință descompunerea resturilor vegetale și reutilizarea acestora ca substanțe nutritive devine lentă. 
•  Se vor supraproduce anumite fungi patogeni și se vor răspândi rozătoarele.
•  La pregătirea solului resturile vegetale vor alcătui obstacole agrotehnice.

Te h n o l o g i a  d e  d e s c o m p u n e r e  a  r e s t u r i l o r  v e g e t a l e  B I O F I L 



Rezultate

Tehnologia

Tratat 

Tratat 

Control   

Control   

Cultură premergătoare: porumb
Cultură post-mergătoare: floarea soarelui
Tratament: noiembrie 2013
Evaluare: iunie 2014

Efectul preparatului bacterian de descompunere 
a resturilor vegetale BIOFIL la sfârșitul lunii noiembrie 
din anul 2016, cu 50 zile după tratament 

(județul Komárom-Esztergom) 
Partea stângă: netratat
Partea dreaptă: tratat

Efectul de descompunere a resturilor 
vegetale al produselor BIOFIL 

Steril 
Cu cât soluția este mai închisă, cu atât mai eficientă este  
descompunerea resturilor vegetale.  

În rotație de cultură: rapiță-cereale păioase sau cereale păioase-rapiță.

La o cantitate normală de resturi vegetale, la o mixtură de 0,5 l de BIOFIL de descompunere a resturilor vegetale adăugați 
0,5 l preparat BIOFIL specific solului, și pulverizați asupra miriștei cu o cantitate de 200 – 400 litri de apă. După acestea efectuați 
dezmiriștirea. La o cantitate mare de resturi vegetale creșteți doza de BIOFIL de descompunere a resturilor vegetale 
la 1 litru la hectar. 

Dacă aveți o aparatură JET, concomitent cu dezmiriștirea efectuați aplicarea mixturii de mai sus cu o cantitate de 25-50 l/ha. 
După floarea soarelui și porumb, dacă în anul respectiv mai planificați o cultură post-mergătoare, pe lângă cantitatea de 1 l/ha de 
BIOFIL de descompunere a resturilor vegetale adăugați 0,5 - 1 l/ha preparat BIOFIL specific solului. 

În cazul în care nu planificăm semănare, aplicăm doar BIOFIL de descompunere a resturilor vegetale în cantitate de 1l/ha.  
Produsul se utilizează cu cele mai bune rezultate atunci când ajunge direct pe resturile vegetale înainte de incorporarea în sol a acestora. 
În caz de nevoie descompunerea resturilor vegetale se poate efectua și în fazele următoare a întreținerii miriștilor.

BIOFIL de descompunere a resturilor vegetale se poate utiliza și în caz de cultivare cu mulcire, fiindcă descompune doar resturile vegetale 
din stratul de sub suprafața de sol, și le transformă în substanțe nutritive absorbabile. Totodată, luptă eficient împotriva fungilor de mucegai 
dăunători prezenți în sol. 

Atenție! Se recomandă descompunerea resturilor vegetale și în acele cazuri, în care resturile vegetale se curăță de pe teren!    

Experimente pe terenuri libere, 
Szentlőrinckáta, 2013-2014  (din materialul lui Fok Imre)

BIOFIL Acid        BIOFIL Normal     BIOFIL Alcalin      BIOFIL de descompunere
Paie sterilă           Paie sterilă                Paie sterilă               Paie sterilă 

Vă rugăm adresați-vă cu încredere consultantului de specialitate cu competența teritorială 
din zona Dumneavoastră, sau contactați-ne prin datele de contact de mai jos! 

BIOFIL-TERRAGRO SRL. 
Adresă: SIMLEU SILVANIEI 455300; 
Srt. M.EMINESCU 13. Jud: Sălaj
Tel.: +40758295904
E-mail: info@terragro.hu
Pagină web: www.terragro.hu/ro


