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Описание на продукта: 
BL Agro е oрганичен биотор с полезни микроорганизми, предназначен 
за обеззаразяване на почвите и за повишаване на микробиалната 
активност в тях. Органичната материя в продукта е 50%, съдържание-
то на азот - 1% , на фосфорния петоокис - 0,5% и на калиевия оксид, 
16% К2О, а  рН е 7,5 -9,0.

BL Agro ускорява разлагането на растителните остатъци, поддържа и 
подобрява естественото плодородие на почвите. 

BL Agro съдържа пет щама полезни почвени микроорганизми от рода 
Bacillus spp. в концентрация >1,5 х 109 CFU/г, микопаризитната гъба Trichoderma harzianum в концентрация  
(5 x 107 CFU/г.,  хуминови киселини и екстракт от кафяви морски водорасли като последните два 
компонента действат като бавнодействащ източник на храна за бактериите и помагат за по-бързото им 
размножение. 

 Предимства на BL Agro: 
•	 Има силен фугициден ефект по отношение на почвените патогени, като контролира: Sclerotinia, 

Pythium, Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium, Makrophomina, Phoma, Pyrenochaeta и 
други;

•	 Възстановява  микробиалния баланс на почвите
•	 Стимулира микробилната активност;
•	 Ускорява минерализацията на растителните остатъци;
•	 Подобрява структурата на почвата;
•	 Повишава естественото плодородие;
•	 Оказва благоприятно въздействие върху развитието на 

растенията.

Приложение на BL Agro 
Внасянето на  BL Agro може да стане с обикновена селскостопан-
ска техника. Когато продуктът се ползва за разлагане на сламата и 
обеззаразяването на площите се внася веднага след прибирането на 
реколтата, докато конденсната влага още не се е изпарила. В този 
случай  25 г/дка. се разтварят в 10 – 30 л вода, с която се напръсква 
прясно нарязаната слама и плитко се инкорпорира.  Желателно е третирането на сламата да става преди 
предстоящ валеж или внасянето да стане с повече вода или третирането да се отложи за есента. Поч-
вената влага е необходимо условие за активността на микроорганизмите. Добавянето на омокрител 
подобрява проникването на микроорганизмите в сламата и ускорява процесите на разграждане.  Трети-
рането на растителните остатъци може да се комбинира с внасяне на азот (1 кг/дка карбамид или азот 
от биологичен източник например азот-фиксиращи бактерии) с цел подобряване съотношението между 
въглерода и азота. 

BL Agro
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• Дозата за предпосевното третиране на пролетниците 
с BL Agro може да се комбинира с глифозат или с 
хербициди за контрол на нежеланите плевели в 
случаите, когато се прилага минимална или безплужна 
обработка на площите. 

• Есенниците могат да се третират и през пролетта (месец 
май) в стадий 32.

• Тревните площи се третират с 25-50г/дка разтворени в 
достатъчно количество вода, след което се поливат.

BL Agro може да се ползва заедно с пестициди, инсектициди 
и фунгициди. Опитът показва, че добавен към фунгици-
дите и инсектицидите BL Agro подобрява остатъчната им 
ефективност, поради което дозите им трябва да се намалят с 
около една трета.

Препоръчителни дози и схеми за третиране: 
Препоръчителните дози са:

Приложение Дози
Есенни култури (слята повърхност):

- Предсеитбено третиране (стърнища) 25 гр./дка
- Пролетно третиране на посевите (стадий 32) 25 гр./дка

Концентрацията на работния разтвор Не повече от  - 0,025%
Количество вода 40 -80 л/дка

Пролетни култури (слята повърхност):
- Предсеитбено третиране 25 г

Концентрацията на работния разтвор Не повече от  - 0,025%
Количество вода 10 -40 л/дка

Допълнителна информация:

•	 BL Agro може да бъде комбиниран с течни торове.
• Да се избягва смесването му с продукти на медна основа.
• Работи най-добре при температури над 10С0

• Няма карантинен срок
• Съхранение: 24 месеца, (3 – 25 Со) в сухи проветриви помещения, 

без пряк достъп на пряка слънчева светлина
• След отваряне на опаковките продуктът да се ползва до 4 седмици. 

Намокрен, трябва да се ползва веднага.
• Разфасовки: 500 г, 1 кг, 12,5 кг


