
БІОМАГ
Азотофіксатор ґрунтовий

Біотехнологічний препарат пролонгованої дії для
обробки насіння з метою покращення азотного
живлення рослин, стимуляції росту кореневої

системит та обробки по вегетації для підвищення
ефективності роботи фотосинтетичного апарату

Діюча речовина
Живі клітини бактерії Azotobacter chroococcum 
покращеного штаму AC 39 з титром не менше 1х109 
КУО/мл та продукти їх метаболізму (фітогормони 
ауксинового, гіберелінового тацитокінінового рядів, 
амінокислоти, вітаміни).

Препаративна форма
Рідина.

Упаковка
1 л, 5 л, 20 л.

Умови зберігання
Препарат зберігати за t° від +2 °С до +6 °С -
6 місяців; за t° від +6 °С до +15 °С - 3 місяці.

Термін придатності
6 місяців.

СПОСІБ ОБРОБКИ НОРМА ВИТРАТИ СУСПЕНЗІЇ

Обприскування ґрунту перед сівбою
 с.-г. культур обприскувачем 1,0-1,5 л/га (витрата робочого розчину 300-500 л/га)

Обприскування с.-г. культур по вегетації (озима
пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, цукрові буряки,

та ін.
0,5-1,5 л/га (витрата робочого розчину 250-300 л/га)

Фертигація 2-5 л/га (витрата робочого розчину 5000 л/га)

ВИГОДИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
• Засвоює молекулярний азот з повітря (15-20 кг д.р. на га) та 

синтезує біологічно активні речовини (ауксини, амінокислоти).
• Підвищує на 5-15% енергію проростання та забезпечує появу 

дружніх всходів.
• Дозволяє заощадити до 60 кг/га аміачної селітри без втрати 

врожайності.
• Підвищує до 10% урожайність культур.
• Відновлює родючість грунту, активує корисну грунтову біоту, 

стимулює розвиток кореневої системи.
• Ефективно діє протягом всього періоду вирощування у 

відкритому та закритому ґрунті.
• Підвищує до 15 % активність роботи фотосинтетичного апарату, 

активізує азотнийобмін рослин.
СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Препарат БіоМаг сумісний з фунгіцидами, інсектицидами, 

гербіцидами та добривами.
• Проявляє синергійну дію з біологічними препаратами.
• Не рекомендується застосовувати в баковій суміші з 

препаратами Ламардор, Ламардор Про та ТМТД.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
• Обробку насіння препаратом слід проводити не пізніше як за 

5 діб до посіву.
• Перед додаванням препарату в робочий розчин вміст потрібно 

ретельно збовтати.
• Обробку та зберігання насіння слід проводити під накриттям 

або у затінку, не допускаючи попаданняпрямих сонячних 
променів.

• Обробку рослин та ґрунту проводити в періоди мінімальної 
сонячної активності (ранок, вечір, ніч, хмарність).

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• Для обробки насіння зернових готують робочий розчин з 

розрахунку 10 л/т насіння, а для бобових - робочий розчин з 
розрахунку 7 л/т насіння. В першу чергу в розчин вносяться 
хімічні компоненти, останніми вносяться біологічні компоненти.

• Робочий розчин для обробки насіння потрібно використати 
протягом 3-х годин.
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