ХІМІЧНИЙ СКЛАД:
ÎÐÃÀÍ²×Í² ÊÈÑËÎÒÈ
- 12,0-15,0 %
ÀÌ²ÍÎÊÈÑËÎÒÈ
- 7,0-10,0 %
ÎÐÃÀÍ²×ÍÈÉ ÀÇÎÒ
- 2,0 - 3,0 %
ÔÎÑÔÎÐ
- 0,3 - 0,5 %
ÊÀË²É
- 4,0 - 5,0 %
ÊÀËÜÖ²É
- 1,5 - 2,0 %
Â²ÒÀÌ²ÍÈ (Â1, Â2, Â5, Â6, Â8, Â9, Â12)
Ì²ÊÐÎÅËÅÌÅÍÒÈ (Zn, Fe, Mn, Mg, Cu, B, Si, S, Mo, Co, Se)
ÍÎÐÌÀ

ÂÈÒÐÀÒÈ

В ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ

200мл + 200л
bio grower

вода

ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÓ:

200мл/1га

= 1га

НВК ОРГАНІК ГРУП
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÈÉ ÎÐÃÀÍ²×ÍÈÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒ
Á²ÎËÎÃ²×ÍÎ ÀÊÒÈÂÍÈÕ ÐÅ×ÎÂÈÍ

bio grower
органічні кислоти, амінокислоти,
мінерали, мікроелементи, вітаміни

площа
ПРЕПАРАТ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАСТОСУВАННЯ:
Рекомендується застосовувати в комплексі з ЕКСТРА
ПЛЮС – концентратом гумінових та фульвових кислот.
На невеликих ділянках – 10 мл BIO GROWER + 10 мл
ЕКСТРА ПЛЮС на 10 л води кожні 7 – 10 днів.
На великих площах – 200 мл BIO GROWER + 200 мл ЕКСТРА
ПЛЮС на 200 – 300 л води на 1 га кожні 7 – 10 днів.
На кущах, в садах та на деревах – 1 л BIO GROWER + 1 л
ЕКСТРА ПЛЮС на 1 т води на 1 га кожні 7 – 10 днів.
В системах гідропоніки – 2 мл BIO GROWER + 2 мл ЕКСТРА
ПЛЮС на 10 л поживного розчину.

ÏÐÈÐÎÄÍ²É ÑÒÈÌÓËßÒÎÐ ÐÎÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ
ÏÎÒÓÆÍÈÉ ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÀÍÒ ÒÀ ÐÅÀÍ²ÌÀÒÎÐ
ÀÍÒÈÄÎÒ, ÀÄÀÏÒÎÃÅÍ ÒÀ ²ÌÓÍÎÌÎÄÓËßÒÎÐ

Для кореневого та позакореневого підживлення на всіх
етапах росту.
Для всіх видів субстратів та грунту.
Комплексне застосування збільшує врожайність на 20-150%

НВК ОРГАНІК ГРУП
м.Рівне, вул.Курчатова, 36А
тел. +38 (095) 0610870 • +38 (067) 9418999
organic-group@ukr.net
www.organic-group.com.ua

Розроблений в співпраці з
HUMICAGROPOL, Poland
www.humicagro.com
humicagro@gmail.com
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Êàðäèíàëüíî íîâèé ïðîäóêò,
âèãîòîâëåíèé ïî óí³êàëüí³é ðåöåïòóð³ ³ç
íàòóðàëüíî¿ îðãàí³÷íî¿ ñèðîâèíè.
ßâëÿºòüñÿ íà 100% íàòóðàëüíèì
îðãàí³÷íèì ïðîäóêòîì áåç ì³íåðàëüíèõ,
õ³ì³÷íèõ, øòó÷íèõ ³ ñèíòåòè÷íèõ äîì³øîê.
Ô³ç³îëîã³÷íèé âïëèâ íà ðîñëèíó:
ïðèðîäíèé åíåðãåí ç âèðàæåíèìè
âëàñòèâîñòÿìè ñòèìóëÿòîðà ðîñòó,
àíòèäîòó, àäàïòîãåíó òà ³ìóíîìóäóëÿòîðó.
Âóãëåâîäíî-ïåïòèäíèé
á³îðåãóëÿòîð, ÿêèé àêòèâíî âïëèâàº íà
îáì³í ðå÷îâèí, ðåãóëþº ô³ç³îëîã³÷í³ òà
ìîðôîãåíåòè÷í³ ïðîãðàìè ðîñòó ³ ðîçâèòêó
ðîñëèííîãî îðãàí³çìó.

Çìåíøóº äåô³öèò ì³íåðàë³â,
ì³êðîåëåìåíò³â, â³òàì³í³â; ïðàöþº ÿê
øâèäêèé àíòèñòðåñàíò;
çá³ëüøóº
êîíöåíòðàö³þ õëîðîô³ëó;
ïîêðàùóº
ôîòîñèíòåç òà ô³êñàö³þ àçîòó;
ñòèìóëþº ôåðìåíòíó ñèñòåìó òà
àêòèâ³çóº ïðîöåñè ñèíòåçó; ïðèéìàº
ó÷àñòü â ñèíòåç³ á³ëê³â;
ëåãêî
çàñâîþºòüñÿ ÷åðåç ëèñòÿ;
àêòèâ³çóº
ì³êðîôëîðó ãðóíòó;
çá³ëüøóº
âðîæàéí³ñòü òà ÿê³ñòü ñ/ã ïðîäóêö³¿.
Çàâäÿêè ñâî¿é ìîëåêóëÿðí³é
ñòðóêòóð³ êîíöåíòðàò îðãàí³÷íèõ òà
àì³íîêèñëîò áåçïåðåøêîäíî ïðîíèêàº â
íàñ³ííÿ òà êë³òèíè ðîñëèí äå ïîâí³ñòþ
ìåòàáîë³çóºòüñÿ.
Àì³íîêèñëîòè ìîæíà çàñòîñîâóâàòè
äëÿ êîðåíåâîãî é ïîçàêîðåíåâîãî
ï³äæèâëåíü ðîñëèí, à òàêîæ ç ïîëèâíîþ
âîäîþ âïðîäîâæ óñüîãî âåãåòàö³éíîãî
ïåð³îäó, ¿õ íîðìà çàëåæèòü â³ä êóëüòóðè,
ôàçè ðîçâèòêó, óìîâ íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
www.organic-group.com.ua

Äëÿ êîæíî¿ êóëüòóðè ³ñíóþòü ôàçè, â
ÿêèõ çàñòîñóâàííÿ àì³íîêèñëîò º
íàéåôåêòèâí³øèì.
Íàïðèêëàä, äëÿ ïëîäîâèõ ³ êâ³òêîâèõ
êóëüòóð, âèíîãðàäó, îâî÷åâèõ êóëüòóð
ðîäèí ïàñëüîíîâèõ ³ ãàðáóçîâèõ
íàé÷óòëèâ³øîþ ôàçîþ º öâ³ò³ííÿ, òàê ÿê
àì³íîêèñëîòè íå ò³ëüêè ï³äâèùóþòü
ôåðòèëüí³ñòü ïèëêîâèõ çåðåí, à é
ïîäîâæóþòü æèòòÿ ïðèéìî÷êè ìàòî÷êè,
çá³ëüøóþ÷è çàïë³äíåí³ñòü.
À ì ³ í î ê è ñ ë î ò è ò à ê îæ ñ ï ð è ÿ þ ò ü
øâèäêîìó é äîáðîìó óêîð³íåííþ
ïåðåñàäæåíèõ ðîñëèí ïîäîëàííþ
ìîæëèâèõ ñòðåñ³â: ï³ñëÿä³¿ çàìîðîçê³â,
ãðàäó, ä³¿ ãåðá³öèä³â.
Ïðè öüîìó àì³íîêèñëîòè âíîñÿòü íå
ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 2 äîáè ç ìîìåíòó ïðîÿâó
íåñïðèÿòëèâîãî ÿâèùà. Âîíè òàêîæ
ï³äâèùóþòü âáèðíó çäàòí³ñòü ðîñëèí, é
â³äïîâ³äíî, ìîæóòü åôåêòèâí³øå
âèêîðèñòîâóâàòè ïîæèâí³ ðå÷îâèíè ç
´ðóíòó ³ äîáðèâ.
Àì³íîêèñëîòè ñóì³ñí³ ç³ âñ³ìà ìàêðîòà ì³êðîäîáðèâàìè é îñíîâíèìè
ïåñòèöèäàìè, àëå â êîæíîìó êîíêðåòíîìó
âèïàäêó çì³ùóâàí³ñòü ïðåïàðàò³â
íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðÿòè íà ñóì³ñí³ñòü.
Àì³íîêèñëîòí³ êîìïëåêñè íå ñóì³ñí³ ç
ì³íåðàëüíèìè ìàñëàìè ³ ïðåïàðàòàìè ì³ä³.
Íå ðåêîìåíäóºòüñÿ çàñòîñîâóâàòè
àì³íîêèñëîòí³ ñòèìóëÿòîðè ³ â áàêîâèõ
ñóì³øàõ ç ãåðá³öèäàìè íà îñíîâ³
êëàï³ðàë³äó, áî ìîæëèâå çíèæåííÿ
ãåðá³öèäíîãî åôåêòó.

Застосування концентрату органічних та амінокислот це запорука відновлення та підвищення родючості
грунту, це суттєва прибавка врожайності, це гарантія
одержання екологічночистої продукції високої якості
та заощадження Ваших коштів.
www.organic-group.com.ua

