
PROTECT
Noutate în gama stimulenților 
naturali pentru creșterea producției!

Protejează sănătatea solului și a plantelor, crește producția!

Preparatul bacterian de inoculare a solului BIOFIL® 
Protect nu este un preparat obișnuit de inoculare 
a solului, fiind un produs de ultimă generație, care 
a fost creat în baza unor noi informații, și pentru un 
nou scop de utilizare!

Preparatul BIOFIL® Protect poate fi utilizat în ve-
derea reducerii efectelor nocive ale fungilor 
dăunători din sol și de pe frunzele plantelor, în 
principalele culturi agricole, și cele de grădină.   Aces-
ta este un preparat microbiologic pentru creșterea 
producției, nu este un pesticid. 

Acest produs poate fi utilizat împreună cu anumite 
pesticide sintetice. Acest preparat poate fi utilizat 
și pentru combaterea rezistenței fungilor patogeni la  
substanțele chimice active, fiindcă reușește să com-
bată acești fungi patogeni prin mai multe moduri de 
acțiune, și în multiple faze, protejând în așa fel plant-
ele Dumneavoastră. În special în cadrul tehnologiilor 
de protecție integrată a plantelor, aplicarea acestui 
preparat va constitui un supliment excelent pentru 
tratamentele cu fungicide.
 
Preparatul este format din doi componenți: 
1. Componentul BIOFIL® Protect „A”: Conține 
bacterii stimulatori de creștere (efect PGPR) pentru 

plante, în vederea creșterii producției
2. Componentul BIOFIL® Protect „B”: Conține 

tulpini de Bacillus sp., iar prin multiple efecte 
care se completează reciproc, reușește 

să protejeze plantele în primul rând 
împotriva fungilor patogeni care 

provin din sol!

Avantajele utilizării compo-
nentului BIOFIL® Protect „B” 

Stimulează creșterea biomasei

Combate extrem de eficient majoritatea fungilor 
patogeni din sol. 

Are efect preventiv în combaterea diferitelor fun-
gi , care pot ataca chiar din sol (fuzarioză, sclerotinia, 
rizoctonioză, alternarioză, Diaporthe, botritizare, Mac-
rophomina, aspergiloză).

Își produce efectele chiar la cantități mici: în doza 
de 0,2-0,4 litri/ha – incorporat în sol, sau prin udare!

Poate fi amestecat cu îngrășăminte lichide, în-
grășăminte foliare, anumite fungicide (cu excepția ce-
lor cu conținut de cupru sau a căror substanță activă 
este peroxidul de hidrogen), dar înainte de aplicare se 
recomandă efectuarea unei probe de amestecare. 

Recomandăm preparatul și pentru tratament în 
vegetație. Pentru informații suplimentare vă rugăm 
adresați-vă consultantului Dvs.!

 Poate fi utilizat și în culturile bio și ecologice!

Termen de valabilitate: la temperatura camerei, 
fără răcire, în ambalaj original, 2 ani!

Nefiind un produs cu substanță activă sin-
tetică, scade și problema reziduului rezultat 
după aplicare. 

Fiind alcătuit din sporii bacte-
rieni, preparatul poate fi aplicat 
și în condiții de temper-
atură extreme 
(0-40 °C). 
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Adresă: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
Telefon/fax: 06 (1) 7932-670
E-mail: info@terragro.hu

Bacteriile Bacillus colonizează 
rădăcinele planteiFitopatogeni

Fungi patogeni

3. Stimulează creșterea, 
dezvoltarea plantei.

4. Combate fungii patogeni și  
prin efecte biochimice.

2. Prin efectul de siderofoare, com-
bate creșterea fungilor patogeni.

1. Colonizează rădăcina, 
protejând planta. 

Modul de acțiune al compo-
nentului BIOFIL® Protect „B”

Preparat bacterian de inoculare 
a solului BIOFIL® Protect „B”  
(bacterii Bacillus)

Vă rugăm adresați-vă cu încredere consultantului Dumneavoastră competent 
de mai jos, sau contactați-ne la oricare dintre adresele de mai jos!

www.terragro.hu
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