
Protejați terenurile agricole de daunele provocate de schimbările climatice!

ÎNBUNĂTĂȚEȘTE CAPACITATEA SOLULUI DE A REȚINE APĂ 

REDUCE RISCUL DE SECETĂ

ȘI GENEREAZĂ SURPLUS DE RECOLTĂ

CLIMATE
Inoculant cu bacterii



Caracteristicile generale ale preparatului bacterial  BIOFIL® 
Climate „A3” și aditivului BIOFIL® Extra

Pentru sol nisipos, sol lutos-nisipos, soluri nisipoase bogate în humus sau soluri 
prăfuite degradate. Pot fi utilizate în sol cu un pH între 5,0 și 8,0, în toate culturile 
arabile și horticole în timpul pregătirii solului, dar cel târziu în timpul însămânțării. 
Stimulează viața microbiană a solului, îmbunătățește structura și reținerea apei.

Aditiv Extra – aliment pentru bacterii:  
amestec special care conține carbohidrați 
vegetali, oligoelemente, vitamine și 
aminoacizi esențiali. 

Bilanțul de apă al solului și alimentarea 
cu apă a plantelor sunt îmbunătățite

Există un grad ridicat de utilizare a apei

ÎMBUNĂTĂȚIREA STRUCTURII SOLULUI
Producție de exopolizaharide  structura fină sfărâmicioasă a solului, stabilitate agregată îmbunătățită.

Toleranță crescută la secetă
Toleranța la secetă a plantei poate crește 

cu până la 2 săptămâni.

Scăderea rezistenței 
solului

Scăderea consumului de motorină.

A3
1–2 l/ha

EXTRA
ADITIV

1–2 l/ha

CLIMATE

Climate Inoculant cu bacterii
AVANTAJELE PRODUSULUI

Capacitatea de reținere a apei a solului este 
îmbunătățită;

Expunerea plantei la secetă este redusă și siguranța 
culturilor este crescută;

Înbunătățește solurile degradate, previne prăfuirea 
și degradarea solurilor care nu au fost deteriorate; 
în unele tipuri de sol (de ex. soluri nisipoase) se 
dezvoltă o structură fină sfărâmicioasă a solului;

Rezistență redusă a solului, cultivare mai ușoară, 
utilizare mai mică a motorinei;

Simplu și flexibil de utilizat, poat fi aplicat în 
combinație cu produsele bine cunoscute și dovedite 
BIOFIL  - un produs ecologic, care 
poate fi utilizat în agriculturile ecologice.

„A3”: Exopolizaharidă, component 
a produsului care conține tulpini 
bacterice, si produce o substanță 
asemănătoare mucusului.



Alte proprietăți ale speciilor bacteriene în preparat

Fixarea azotului – suportă alimentarea cu azot a plantei.

Producerea de substanțe asemănătoare hormonilor vegetali – ajută la 
dezvoltarea și creșterea rădăcinilor și a lăstarilor.

Efect sideroforic - previne răspândirea ciupercilor patogene infecțioase din sol.

Proprietățile aditivului BIOFIL®  Extra

Aditiv stabilizat și formulat, un amestec special din carbohidrați vegetali, 
oligoelemente, vitamine și aminoacizi esențiali.  

Servește ca aliment atât pentru bacteriile din produsele BIOFIL®, cât și 
pentru comunitatea bacteriană din sol, ajută la formarea biofilmului.

Crește eficiența preparatelor microbiologice, stimulează viața microbiană a 
solului.

Recomandat nu numai pentru BIOFIL® Climate „A3”, ci și pentru produsele 
BIOFIL® specific pH-ului (Acid, Normal, Alcalin), precum BIOFIL® Pea, BIOFIL® 
Soya și Soil.

Imaginea prezintă macro și 
microagregate. Polizaha-
ridele (EPS, substanțe mu-
coase) produse de bacterii 
joacă un rol adeziv în con-
strucția agregatelor.

Tulpinele bacteriene din 
produsul BIOFIL® Climate 
produc cantități mari de 
astfel de substanțe de 
mucus (EPS), susținând 
formarea agregatelor. 

UTILIZARE: 

Se recomandă aplicarea regulată, anuală a produsului BIOFIL® Climate, 
pentru a obține rezultate de durată!

Se recomandă aplicarea preparatului BIOFIL® Climate în cantitate de 1-2 l/ha,  
iar aditivului Extra în cantitate de 1-2 l/ha. În cazul solurilor nisipoase cu un 
conținut de humus mai puțin de 1,5%, aditivul Extra se utilizează la o canti-
tate de 2 l/ha. În culturile horticole (legume) se recomandă utilizarea unei 
cantități crescute (2+2 l/ha) de inoculant „A3” și aditiv Extra.

Pentru aplicare, produsul se amestecă cu 50-400 l de apă/ha, în funcție de 
echipamentul de aplicare și de conținutul de umiditate al solului, apoi pulver-
izat pe sol și rotit la o adâncime de 5-10 cm. În cazul cultivării fără prelucrare 
(no till) sau însămânțare directă, 30-40 l de apă/ha poate fi suficient pentru 
a dilua produsul. Circulația și agitarea continuă a produsului în recipient, tre-
buie asigurată pe tot parcursul procesului. 

Utilizarea produsului nu este recomandată în cazul solurilor argiloase, puter-
nic legate!

Nu amestecați cu preparate bactericide și fungicide!

materie organică, 
resturimicelii

bacterii, ciuperci

particule de argilă/nămol

EPS, apă
EPS, apă

materie organică, resturi
MACROAGREGAT MICROAGREGAT

Sursă: Costa et al. (2018) Front. Microbil. 9: 1-14.

rădăcini

porii



Investigarea schimbărilor în 
structura solului

BIOFIL® Climate Efect de creștere 
a randamentului

În experimentul de teren din 2017, s-a 
studiat proporția de praf, fracțiuni de 
firimituri ale agregatului de sol vegetal 
pe solurile de cernoziom și modificările 
acestora sub efectul dozei BIOFIL® 
Climate „A3” (1 l/ha) + BIOFIL® Extra 
additive (1 l/ha). 

Experiment de porumb pe teren mic, în sol 
degradat, cernoziom profund carbonat de luncă

În 2019, am înființat un experiment indepen-
dent de parcelă mică pentru a măsura efectul 
de creștere a randamentului BIOFIL® Climate 
„A3” la situl experimental al Universității 
Szent István, Facultatea de Științe Agricole 
și Economice, Institutul de Științe Agricole 
și Dezvoltare Rurală din Szarvas (tratament: 
BIOFIL® Climate “A3” 1 l/ha + BIOFIL® Extra 
aditiv 1 l/ha). Figura arată clar, ca rezultat 
al tratamentului, randamentul a crescut 

cu 1,36 t/ha, sau 15% în medie în cele 
patru replici, comparativ cu controlul! 

Următoarele studii suplimentare au fost efectuate în experiment:

Măsurarea rezistenței solului prin penetrometru: în loturile tratate, gradul 
de rezistență a solului în stratul cultivat a fost mai mic comparativ cu loturile 
de control. 

Dezvoltarea conținutului de umiditate a solului: s-au obținut valori mai 
favorabile ale umidității solului în loturile tratate decât în lotul de control.

Măsurarea permeabilității la apă: permeabilitatea la apă a parcelelor tratate 
(BIOFIL® Climate “A3” + BIOFIL® Extra aditiv) a fost îmbunătățită.

Un singur tratament a fost 
suficient pentru a dubla pro-
porția fracțiilor de firimituri, 
ca urmare, cantitatea de apă stocată 
în sol a crescut cu o proporție similară.

Modificări ale proporției de praf și 
fracțiuni de firimituri ale agregatului de 
sol vegetal ca urmare a tratamentului

Cím: H - 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
Telefon/fax: 06 (1) 7932-670
E-mail: info@terragro.hu www.terragro.hu
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Sursă: Julian Zemke (distributed via imaggeo.egu.eu)


