
wzrost plonowania roÊlin oraz 
op∏acalnoÊci produkcji roÊlinnej

popraw´ 
odczynu gleby

∏agodzenie
skutków suszy

likwidowanie podeszwy p∏u˝nej

Systematyczne stosowanie 
preparatu gwarantuje:
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Dlaczego warto stosowaç MG Mikroorganizmy glebowe?
DoÊwiadczenia w buraku cukrowym 2010

Dawka 
preparatu MG: 
1 litr /ha

Termin:  
przedsiewnie

Polaryzacja (%) Plon korzeni (t/ha) Cena (zł/t) Zysk brutto (zł/ha)

Po zastosowaniu MG z 1 ha zyskujemy 1121,02 zł brutto ( na podstawie cen skupu z 2010r.)
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Wpływ u˝yêniacza MG 
w dawce 1 litr/ha na rozkład poci´tej słomy

• przywraca równowag´ mikrobiologicznà
 zdegradowanej gleby

• wp∏ywa efektywnie na gospodark´   
 azotu (wiàzanie wolnego azotu) fosforu 
 oraz zwiàzków siarki w glebie i uprawach  
 roÊlinnych

•  przyspiesza rozk∏ad resztek po˝niwnych  
 np. s∏omy, poplonu (ograniczajàc 
 przenoszenie chorób), obornika, itp.

•  udost´pnia roÊlinom dotychczas 
 nieprzyswajalne sk∏adniki pokarmowe

•  poprawia struktur´ gleby (gruze∏kowatoÊç)

•  odbudowuje próchnic´ prowadzàc 
 do przywrócenia ˝yznoÊci gleby

•  poprawia wch∏anianie i magazynowanie  
 wody (zanikanie zalewisk)

•  redukuje w Êrodowisku glebowym szkodliwe  
 dla roÊlin bakterie, wirusy i grzyby, co  
 prowadzi  do ograniczenia chorób roÊlin, 
 a tym samym zmniejszenia iloÊci zabiegów  
 ochrony roÊlin

•  Zastosowanie przedsiewne zwi´ksza plon 
 roÊlin uprawnych

SK¸AD: 
W 1 gramie standaryzowanego kompozytu              
mikrobiologicznego wchodzàcego w sk∏ad 
biopreparatu MG znajduje si´ zgodnie 
z Zak∏adowym Dokumentem Normalizacyjnym 
Nr ZN-2008/BG/B-R przynajmniej 6 x 108 j.t.k.:
Cellulomonas cellulans
Ruminococcus albus
Bacillus subtilis
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus acidophilus
Azotobacter vinelandii,
Azospirillum lipoferum
Pediococcus acidilactici
Pseudomonas fluorescens

Kiedy zastosowaç
Oprysk pola biopreparatem nale˝y przeprowadziç w 
okresie umo˝liwiajàcym dobre wymieszanie preparatu 
z glebà, np. uprawki po˝niwne, uprawki przedsiewne. 
Mo˝liwe sà tak˝e aplikacje preparatu w innych termi-
nach agrotechnicznych w zale˝noÊci od stanu uprawy, 
warunków atmosferycznych i innych uzasadnionych 
potrzeb producenta. Po zastosowaniu preparatu nale˝y 
wykonaç podorywk´, talerzowanie lub inny zabieg 
prowadzàcy do przykrycia resztek po˝niwnych z prepa-
ratem MG mikroorganizmy glebowe.

Ile go zastosowaç
Dawka preparatu:
Oprysk: 1 litr/ha. Zalecana iloÊç wody 200-500 l/ha. 
Minimalna temp. gleby +5ºC.
Podlewanie: Podlewaç roÊliny 0,2% roztworem
(2 mililitry preparatu w 1 litrze wody).
Moczenie sadzonek, cebul, bulw, k∏àczy:
Zalaç na okres 4-6 godzin 0,2% roztworem
(2 mililitry preparatu w 1 litrze wody).

Do stosowania pog∏ównego w celu wzmocnienia
lub zregenerowania roÊlin uprawnych polecamy
doskona∏y i sprawdzony biopreparat BISPEED.
Dzia∏anie BISPEED’u:
•  Pobudza roÊliny do regeneracji po uszkodzeniu
•  Zwi´ksza odpornoÊç roÊlin na stres spowodowany  
 niekorzystnymi warunkami Êrodowiskowymi
•  Wspomaga zwalczanie chorób grzybowych
•  Zwi´ksza plon roÊlin uprawnych

Województwo lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849
Województwo wielkopolskie i lubuskie: tel. 505 237 557
Województwo kujawsko-pomorskie: tel. 508 564 817
Województwo mazowieckie i ∏ódzkie: tel. 509 849 868
Biuro obs∏ugi klienta w Toruniu: tel. 502 790 856, tel/fax 56 654 84 27

www.polsil.pl
polsil@polsil.pl

Dost´pny w opakowaniach o pojemnoÊci netto:

1 litr oraz 5 litrów   

bez u˝yêniacza zastosowany u˝yêniacz 
MG mikroorganizmy 
glebowe
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Wpływ MG 
zastosowanego 

doglebowo 
przedsiewnie 

na plon buraka 
cukrowego. 

DoÊwiadczenie 
przeprowadzone 

w 2010r.


