
 Produkt zawiera żywe kultury bakterii Azotobacter chroococcum w ilości 3x109 jtk /ml
i płyn izotoniczny, który warunkuje optymalne warunki do przetrwania tych
mikroorganizmów.

 Stosowany jako uzupełnienie nawożenia mineralnego gleb, zwiększa ilość dostępnego dla
roślin azotu.

 Wspiera żyzność gleb i rozwój roślin uprawnych.

 Skuteczność Terra-Efekt jest większa przy corocznym zastosowaniu preparatu wczesną
wiosną (temp. gleby powyżej 4°C) na glebę o uregulowanym odczynie i jego
wymieszaniu bezpośrednio po aplikacji. Zastosowanie w trakcie sezonu wegetacyjnego
możliwe jest w dni pochmurne, w trakcie mżawki lub przed spodziewanymi opadami
deszczu.

 Pozwala na zmniejszenie kosztów prowadzonej produkcji,

 Nie likwiduje populacji pożytecznych organizmów,

 Poprawia wzrost i jakości płodów rolnych,

 Stosowanie jest bezpieczne i nietoksyczne dla ludzi, zwierząt, pszczół i organizmów 
wodnych,

 Ogranicza zagrożenia dla środowiska wynikające z intensyfikacji produkcji rolnej.
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Aplikacja możliwa jest w trakcie sezonu wegetacyjnego od wiosny do jesieni. Preparat
można zastosować w dwóch dawkach, każdorazowo w ilości 1l/ha.

Pierwszy zabieg- zaleca się oprysk gleby przed wysiewem roślin, np. tuż przed planowanymi
uprawkami, co gwarantuje wymieszanie środka z podłożem i indukcję procesów
namnażania i wzrostu kolonii.

Drugi zabieg- preparat zastosować po wschodach roślin, na wilgotną glebę, przed
przewidywanymi opadami lub w czasie mżawki, co umożliwi bakteriom przedostanie się do
strefy korzeniowej roślin.

Terra-Efekt można stosować na gleby świeżo wapnowane. Nie stosować równocześnie z
fungicydami. Preparat można stosować z większością środków ochrony roślin, jednakże w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się wykonanie próbnego oprysku na niewielkim
areale celem oceny działania mieszaniny. Stosować na gleby o uregulowanym odczynie.

Azotobacter chroococcum jest bakterią tlenową, naturalnie występującą w glebie i w toku
ewolucji przystosowała się do życia w glebie intensywnie użytkowanej. W sprzyjających
warunkach mikroorganizmy te szybko kolonizują ryzosferę i przeprowadzają proces
wiązania azotu atmosferycznego.

Stymulowanie wzrostu roślin odbywa się poprzez utrzymywanie wyższego stężenia azotu w
formie amonowej w pobliżu strefy korzeniowej, w efekcie rośliny mogą wykorzystać ten
kluczowy makroelement, co skutkuje wyższymi plonami. Ponadto produkowana przez
wprowadzone mikroorganizmy forma azotu sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego oraz
pobieraniu przez rośliny fosforu, siarki i boru.

Dawkowanie

Jak działa Terra-Efekt


