Védi a talaj és növény egészségét, növeli a hozamot!

TALAJŐR
Újdonság

a természetes hozamfokozásban!
A BIOFIL® Talajőr talajoltó baktérium készítmény
nem hagyományos talajoltó, alapjaiban más tudással és rendeltetéssel készített, legújabb generációjú
termék!

BIOFIL® Talajőr „B” komponens
termékelőnyei
Biomassza növelő hatású.

A BIOFIL® Talajőr sokféle talajlakó és lombkárosító
gomba kártételének mérséklésére alkalmazható a
legfontosabb mezőgazdasági és kertészeti növényekhez. Termésnövelő mikrobiológiai készítmény, nem
növényvédőszer.
A termék bizonyos szintetikus növényvédő szerekkel együtt is alkalmazható. A készítmény a kórokozó
gombák kémiai hatóanyagokkal szemben kialakult
rezisztenciájának leküzdésére is alkalmas, mivel sokrétűen, több hatásmechanizmussal lép fel többféle kórokozó gomba visszaszorítására, így védve a
növényt. A készítmény alkalmazása különösen integrált növényvédelmi technológiákban jól egészíti
ki a gombaölő szerekkel végzett kezeléseket.
A készítmény két komponensből áll:
1. A BIOFIL® Talajőr „A” komponens: Növényi
növekedés-serkentő (PGP hatású) baktériumokat
tartalmaz, termésfokozó hatású.
2. A BIOFIL® Talajőr „B” komponens: Bacillus
sp. törzseket tartalmaz, a növényt több, egymást
kiegészítő hatás útján védi elsősorban a talajból
fertőző kórokozó gombáktól!

Rendkívül hatékonyan gátolja a legtöbb kórokozó
gombát a talajban.
Megelőző (preventív) hatású a különféle - talajból
is fertőző- gombák (fuzáriumok, szklerotínia, rizoktónia, alternária, diaporte, botritisz, makrofomina,
aszpergillusz) visszaszorításában.
Már kis mennyiségben hatékony: 0,2-0,4 liter / ha
dózisban – talajba forgatva, vagy beöntözve!
Folyékony műtrágyával, lombtrágyákkal, bizonyos
gombaölő szerekkel keverhető (kivéve réztartalmú
és hidrogénperoxid hatóanyagú szerek), de előtte keverési próba végzése javasolt.
Állomány-permetezésben is javasoljuk a készítményt. További információért kérjük forduljon szaktanácsadójához!
Bio- és ökogazdálkodásban is használható!
Hűtés nélkül, bontatlan csomagolásban 2 évig
eltartható!
Mivel nem szintetikus hatóanyagú a termék,
ezért alkalmazásával a szermaradék probléma is
csökken.
A készítmény szélsőséges hőmérsékleti körülmények között (0-40 °C)
is kijuttatható, mert spórás
tenyészet.

BIOFIL® Talajőr „B” komponens
hatásmechanizmusa

BIOFIL® Talajőr „B” komponens
talajoltó baktérium készítmény
(Bacillus baktériumok)
A Bacillus baktériumok kolonizálják
a növényi gyökeret

Fitopatogének

3. Serkenti a növény fejlődését,
növekedését.

1. Kolonizálja a gyökeret,
megvédve a növényt.

4. Biokémiai hatással is küzd
a kórokozó gombák ellen.

2. Sziderofór hatással gátolja a
káros gombák növekedését.

Kórokozó gombák

Kérjük, forduljon bizalommal az alábbi illetékes szaktanácsadójához
vagy keressen minket a megadott elérhetőségeken!

Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
Telefon/fax: 06 (1) 7932-670
E-mail: info@terragro.hu

Forgalomba hozatali engedély szám:
6300/570-1/2020 NÉBIH

www.terragro.hu

