КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ГК «БІОНОРМА» – це абсолютний лідер серед компаній з виробництва біологічних
продуктів. Ми працюємо на ринку вже 10 років. Рішення, які ми пропонуємо, цілком
задовольняють потреби наших клієнтів - за допомогою наших препаратів кожен
аграрій може зміцнити або замінити слабкі складові свого виробництва новітніми
біологічними розробками від «БІОНОРМА».

ГК «БІОНОРМА» – багатогранна складна структура, до якої входить:

• приватний інститут, що займається науковим консалтингом та фундаментальними
розробками в галузях агрономії, біотехнології, мікробіології і екології
•

сучасне виробництво біологічних препаратів

• супровід і дистрибуція готових продуктів

Прагнете успіху Вашого бізнесу?

Співпрацюйте з ГК «БІОНОРМА»!

Інокулянт Ризоактив Концентрат
високотехнологічний продукт

Інноваційний інокулянт для передпосівної
обробки насіння сої. Дія препарату спрямована на
покращення азотного живлення, шляхом
ефективного здійснення процесу біологічної
фіксації атмосферного азоту.
Основою препарату є симбіотичні азотфіксувальні
бактерії Bradyrhizobium japonicum eko/001,
Bradyrhizobium japonicum eko/002, Bradyrhizobium
japonicum eko/003, селекціоновані в лабораторії
Інституту агробіології – науковому підрозділі ГК
БІОНОРМА.

Характеристика препарату Ризоактив Концентрат
Марка

Форми препарату

Р

Рідина

Т

В

Порошок
На основі активованого
На основі торфу
вугілля

Діюча речовина

Унікальна композиція штамів
Bradyrhizobium japonicum eko/001
Bradyrhizobium japonicum eko/002
Bradyrhizobium japonicum eko/003

Культура

Соя

Вміст діючого чинника (титр
бактеріальних клітин) в 1
мл/г препарату

1·1010 кл/мл/г

Термін зберігання

12 місяців при температурі +5…+18°С

Норма витрат на 1 т насіння

2л

2 кг

2 кг

Фасування

1 л, 5 л, 10 л

2 кг + 1 л екстендр
В день посіву

2 кг + 1 л екстендр

Проведення бактеризації
насіння

Ціна 1 л/кг

Можлива завчасна обробка за 30 діб

600 грн

780 грн

840 грн

Біоагенти препарату характеризуються
•
•

підвищеним хемотаксисом до кореневих ексудатів широкого
спектру сучасних сортів сої, що важливо на початку симбіозу
синтезом екзополісахаридів для надійної взаємодії з коренями
рослин

•
•

конкурентоздатністю та вірулентністю
високою нітрогеназною активністю, є «сильними
азотфіксаторами»

•

синергічними ефектами один з одним, гарантуючи стабільну та
ефективну дію препарату

Переваги препарату Ризоактив Концентрат
Високий вміст азотфіксувальних мікроорганізмів 1·1010 кл/мл/г
Стабільна позитивна дія в різних ґрунтово-кліматичних умовах
Створений в трьох препаративних формах, можлива обробка за
допомогою будь-якого наявного в господарствах обладнання

Нова формула дозволяє обробку насіння за 30 діб до посіву у всіх
препаративних формах
Складові Ризоактив Концентрат проявляють стійкість до широкого спектру
хімічних засобів захисту рослин та можуть застосовуватись з ними
одночасно
Термін зберігання 12 місяців

Інокулянт Ризоактив

Біопрепарат, високоактивних, конкурентноздатних
бульбочкових бактерій для передпосівної обробки
насіння сої, сприяє поліпшенню азотного живлення.

Основою препарату є композиція високоактивних
штамів азотфіксувальних бактерій Bradyrhizobium
japonicum, селекціонованих в лабораторії Інституту
агробіології – науковому підрозділі ГК БІОНОРМА.

Характеристика препарату Ризоактив
Марка

Форми препарату
Діюча речовина
Вміст діючого чинника (титр
бактеріальних клітин) в 1 мл/г
препарату

Р

Рідина

Т

На основі торфу

В
Порошок
На основі активованого
вугілля

Три штами бульбочкових бактерій Bradyrhizobiumjaponicum

5-6·109 кл/мл

4−5·109 кл/г

4−5·109 кл/г

Культура

Соя

Термін зберігання

6 місяців при температурі +5…+180С

Норма витрат на 1 т насіння

2л

Фасування

1 л, 5 л, 10 л

Проведення бактеризації
насіння
Ціна 1 л/кг

Можлива завчасна
обробка за 30 діб
342 грн

2 кг
2 кг + 1 л екстендр
В день посіву

2 кг + 1 л екстендр

Можлива завчасна обробка за 14 діб
354 грн

360 грн

Переваги препарату Ризоактив
Висока нітрогеназна активність
Можливість завчасної обробки

Толерантність до ряду пестицидів
Широкий діапазон способів обробки
Збільшення врожайності на 0,25 – 0,6 т/га
Підвищення якості насіння за вмістом білка на 2 – 2,5 %

Інокулянт Ризоактив Бобові
Препарат бульбочкових бактерій для
передпосівної обробки насіння зернобобових
культур, однорічних та багаторічних бобових
трав
Діюча речовина - Mesorhizobium ciceri,Rhizobium
leguminosarum bv. lens, Sinorhizobium meliloti,
Rhizobium leguminosarum bv. pisum, Rhizobium
galegae, Rhizobium leguminosarum bv. trifolii,
Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli,
Bradyrhizobium lupini

Характеристика препарату Ризоактив Бобові
Форма препарату

Рідина

Культури

Горох, квасоля, нут, кормові боби, люпин, вика, сочевиця,конюшина,
люцерна, еспарцет, буркун, козлятник

Діюча речовина

Mesorhizobium ciceri,Rhizobium leguminosarum bv. lens, Sinorhizobium
meliloti, Rhizobium leguminosarum bv. pisum, Rhizobium galegae, Rhizobium
leguminosarum bv. trifolii, Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli,
Bradyrhizobium lupini

Вміст діючого чинника (титр
бактеріальних клітин) в 1 мл
препарату
Термін зберігання

2·109 кл/мл

Фасування

6 місяців при температурі +5…+180С
2 л (горох, квасоля, нут, кормові боби, люпин, сочевиця)
0,5 л/100 кг насіння бобових трав (люцерна, буркун, вика, еспарцет,
конюшина, козлятник)
0,25 л, 0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л

Проведення бактеризації насіння

Можлива завчасна обробка за 30діб

Ціна 1 л

360 грн

Ціна 0,5 л

255 грн

Ціна 0,25 л

180 грн

Норма витрат на 1 т насіння

Переваги препарату Ризоактив Бобові
Єдиний інокулянт для широкого спектру бобових трав та
нішевих культур
Толерантність до ряду пестицидів
Термін придатності – 6 місяців

Можливість завчасної обробки

БІОНОРМА АЗОТ
Препарат вільноіснуючих та асоціативних азотфіксувальних бактерій
для покращення азотного живлення широкого кола
сільськогосподарських культур, привносить у ґрунт від 30 до 80 кг/га
азоту за вегетаційний період.

Надзвичайна ефективність препарату зумовлена комплексною
взаємодією відразу 4 штамів азотфіксувальних бактерій. Кожен
штам виділяє набір біологічно активних речовин – вітамінів,
органічних кислот та амінокислот, які відіграють надзвичайно
важливу роль в життєдіяльності рослинного організму.
БІОНОРМА АЗОТ може застосовуватися практично для всіх
сільськогосподарських культур – зернових, зернобобових, олійних,
технічних, овочевих, плодових, ягідних та декоративних. Особливе
значення він набуває для тих рослин, які потребують найбільш
високого вмісту азоту у ґрунті – це овочеві, зернобобові, зернові,
декоративні, плодові та ягідні культури.

Характеристика препарату БІОНОРМА АЗОТ
Форма препарату

Рідина

Культура

Дозування

Діюча речовина

Azotobacter chroococcum, Azotobacter
vinelandii, Azospirillum brasilense,
Azospirillum lipoferum

Зерновікультури
(пшеницяозима)

0,5 – 1 л на 1 т насіння

Вміст діючого чинника (титр
бактеріальних клітин) в 1 мл
препарату

1·109 кл/мл

Олійні культури
(соняшник)

0,5 л на 100 кг насіння

Термін зберігання

6 місяців при температурі +5…+180С

Технічні культури
(кукурудза)

0,5 л на 100 кг насіння

Норма витрат на 1 т насіння

0,5 – 2 л

Бобові культури (соя)

2 л на 1 т насіння

Норма витрати при обробці
розсади та саджанців

1 – 2 л/100 од.
Овочеві культури (томати)

1-% розчин для замочування
розсади

Норма витрати при обробці ґрунту
(основне внесення)
Фасування

1 – 10 л/га

1 л, 10 л

Проведення бактеризації насіння

Можлива завчасна обробка
за 30 днів до посіву

Ціна 1 л

270 грн.

Ефект від використання БІОНОРМА АЗОТ


зниження норми внесення мінеральних добрив



зростання вегетативної маси рослин



покращення розвитку кореневої системи



можна використовувати і для основного обробітку ґрунту в осінню пору

БІОНОРМА ФОСФОР
Бактерії-біоагенти препарату, розмножуючись у
ґрунті кореневої зони рослин, продукують
ферменти та органічні кислоти, що перетворюють
важкодоступні сполуки фосфору в легкодоступні. В
результаті застосування препарату можна знизити
норми внесення фосфорних добрив на 25 – 50 %, а
також отримати додатковий позитивний вплив на
рослини – підвищити їх стійкість до захворювань та
покращити якість врожаїв в цілому. Діючим
чинником препарату є 3 високоефективні штами
фосформобілізуючих бактерій та мікроміцетів.

Характеристика препарату БІОНОРМА ФОСФОР
Форма препарату

Рідина

Діюча речовина

Triсhoderma harzianum, Bacillus
аmyloliquefaciens, Bacillus megaterium

Культура

Дозування

Зернові культури
(пшеницяозима)

0,5 – 1 л на 1 т насіння

Вміст діючого чинника в 1 мл
препарату

1·109 кл/мл

Олійні культури
(соняшник)

0,5 л на 100 кг насіння

Термін зберігання

6 місяців при температурі +5…+180С

0,5 л на 100 кг насіння

Норма витрат на 1 т насіння

0,5 – 2 л

Технічні культури
(кукурудза)

Норма витрати при обробці
розсади та саджанців

1 – 2 л/100 од.

Бобові культури (соя)

2 л на 1 т насіння

1 – 10 л/га

Овочеві культури

1-% розчин для
замочування розсади

Норма витрати при обробці
ґрунту (основневнесення)
Фасування

1 л, 10 л

Проведення бактеризації
насіння

Можлива завчасна обробка
за 30 днів до посіву

Ціна 1 л

270 грн

Ефект від використання БІОНОРМА ФОСФОР


зниження норми внесення мінеральних добрив



покращення засвоєння фосфору за несприятливих умов
навколишнього середовища



накопичення в ґрунті 20 – 30 кг/га фосфору



при внесенні фосфатних добрив їх засвоюваність у перший рік
зростає на 20 – 25 %



покращення транспорту фосфорних сполук в рослину

БІОНОРМА PSEUDOMONAS
Біопрепарат захисної та стимулюючої дії. Покращує
ріст рослин, підвищує імунітет рослин та стійкость до
хвороб; забезпечує рослини вітамінами,
фітогормонами, амінокислотами.

Бактерії роду Pseudomonas синтезують водночас
понад десять видів антибіотикоподібних сполук, які
знищують широкий спектр фітопатогенів, таких як
Fusarium, Phytophthora, Cladosporium,
Gaeumannomyces, Botrytis, Septoria, Erwinia,
Xanthomonas, збудників бактеріозів та багатьох інших.

Характеристики препарату БІОНОРМА PSEUDOMONAS
Форма препарату
Діюча речовина

Рідина
Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonasаureofaciens,
Pseudomonas putida

Культура

Дозування

Зернові культури
(пшеницяозима)

0,5 – 1 л на 1 т насіння

Вміст діючого чинника (титр
бактеріальних клітин) в 1 мл
препарату

1·109 кл/мл

Олійні культури
(соняшник)

0,5 л на 100 кг насіння

Термін зберігання

6 місяців при температурі +5…+180С

Технічні культури
(кукурудза)

0,5 л на 100 кг насіння

Норма витрат на 1 т насіння

0,5 – 2 л

Норма витрати при обробці
розсади та саджанців

Бобові культури (соя)

2 л на 1 т насіння

1 – 2 л/100 од.

Норма витрати при обробці
ґрунту (основне внесення)

1 – 10 л/га

Овочеві культури

1-% розчин для
замочування розсади

Фасування

1 л, 10 л

Проведення бактеризації насіння

Можлива завчасна обробка
за 30 днів до посіву

Ціна 1 л

330 грн

Ефект від використання БІОНОРМА PSEUDOMONAS


знищення широкого спектру фітопатогенів, збудників
мікофітозів, бактеріозів та багатьох інших



стимуляція розвитку кореневої системи



біоагенти препарату синтезують велику кількість вітамінів,
фітогормонів, амінокислот



підвищує імунітет рослин та стійкість до хвороб

БІОНОРМА ДЕСТРУКТОР – швидке розкладання рослинних залишків після
збору врожаю. Мікроміцети Triсhoderma harzianum та Triсhoderma
lignorum продукують комплекс целюлозолітичних ферментів для
розкладання стерні відразу після внесення препарату та протягом всього
періоду існування їх у ґрунті. Проявляють фунгіцидні властивості, що
забезпечують знезараження рослинних решток.

Бактерії Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aureofaciens, Paenybacillus
polymyxa є активаторами корисної мікрофлори ґрунту за рахунок синтезу
значної кількості біологічно-активних сполук, таких як ферменти,
фітогормони, вітаміни та речовини антибіотичної природи, які
пригнічують розвиток фітопатогенів.
Комплексна робота бактерій та мікроміцетів дозволяє прискорити
процеси розкладання органічних решток на полі, залишаючи у ґрунтах
вуглець та азот рослинного походження. На додачу, препарат покращує
фітосанітарний стан ґрунту, родючість та сприяє підвищенню врожайності
культурних рослин від 10 до 30 %.

ВІДДІЛ ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ

0 800 216 000
order@bio-norma.com
ВІДДІЛ РОБОТИ З ПАРТНЕРАМИ

0 800 213 345
dealer@bio-norma.com
САЙТ
www.bio-norma.com

