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РЕФЕРЕНЦИЯ
От Българска Асоциация на
малинопроизводителите и ягодоплодните
Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните работи с фирма
Агробио България ООД от 2014година. Това е фирма, която се специализира в предлагането
на продукти за биологичното земеделие – най-популярните, от които са микоризата и
влагозадържащите кристали.
За изминалите години тя значително разшири своя асортимент и сега предлага доста поширока гама продукти, както за биологичното, така и за конвенционалното земеделие.
Фирма Агробио със времето се доказа като сигурен партньор на
малинопроизводителите. За последните 4 години съвместна работа тя проведе множество
лекции и презентации пред членовете на Асоциацията с демонстрация на реални
практически постижения в областта на производството на ягодоплодни култури.
Приятно впечатление прави коректността на представителите на фирмата както поотношение на търговските аспекти, така и по отношение на информацията за самите
продукти, тяхното използване и съвместимост с други продукти.
Искам да отбележа високото качество на продуктите, които предлага фирмата. Само
като пример мога да посоча, че производителите на малини и ягоди, които приеха да тестват
микоризата само два месеца след засаждането получиха резултати, които далеч надминаха
очакванията им – здрави и мощно развиващи се растения, а кореновата система бе станала
такава, каквато обикновено става за една година. Също толкова добри бяха и резултатите от
биофунгицида RM AGRO+, влагозадържащите кристали и другите продукти.
И макар продуктите на Агробио България ООД да са предназначени главно за
биопроизводството и очаквано е цените им да бъдат малко по-високи, на практика те не се
отличават отцените на конвенционалните химически продукти, а в някои случаи дори са
по-ниски от тях.
Радваме се, че Агробио България ООД се утвърди като коректен и дългосрочен партньор
на производителите на малини и ягодоплодни, ще очакваме и в бъдеще своевремено да
бъдем информирани за новите продукти на фирмата и тяхното прилагане в отглеждането на
ягодоплодни
Божидар Петков

