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Introducere 

Se ştie că obţinerea recoltelor ridicate şi calitative a 

culturilor agricole depinde de nivelul de fertilitate al solului, 

existenţa în sol a bioorganicii, adică a humusului. 

Principalele componente ale humusului sunt acizii  humici şi 

fulvici, care se formează în procesul de degradare şi 

fermentare a substanţelor organice. Îngrăşămintele şi 

preparatele humice sunt uşor asimilate de către plante, conţin 

săruri solubile în apă ale acidului humic şi fulvic şi toate 

elementele necesare pentru alimentarea lor – azot, fosfor, 

potasiu, microelemente şi microorganisme utile din sol. Ele 

normalizează procesele biologice şi asigură creşterea 

fertilităţii solului şi accelerarea creşterii plantelor. 

Odată cu creştere fertilităţii una din proprietăţile 

remarcabile ale substanţelor humice este acţiunea pozitivă 

asupra plantei în condiţii nefavorabile de cultivare: în timpul 

secetei, îngheţurilor, excesul în sol de azot şi pesticide. Ele 

contribuie la regenerarea plantelor după deteriorarea lor, în 

insuficienţa de oxigen şi diferite boli. Ele ajută plantele în 

situaţii de stres şi ameliorează acţiunea factorilor nocivi, 

contribuie la vegetaţia activă primăvara. Toate acestea fac 

îngrăşămintele humice lichide biologic active, cu proprietăţi 

bacterio-fungicide pronunţate, ceea ce le asigură 

universalitatea şi eficienţa înaltă. În acelaşi timp elementele 

nutritive sunt în formă chelată, adică într-o formă uşor 

accesibilă. 

De aceea preparatele şi îngrăşămintele bioorganice 

sunt principalele în agricultura ecologică, pentru susţinerea 

căreia, în multe ţări ale lume, sunt adoptate legi şi programe 

de stat. 

Vermicompost  

Se cunosc diferite modalităţi de obţinere a 

îngrăşămintelor organice din diferite materii prime şi 

amestecurile lor: turba, vermicompostul, cărbune special, 

nămol sapropelic, resturi vegetale, gunoiul de grajd şi alte 

substanţe organice. 

Cea mai valoroasă substanţă din cele cu conţinut de 

humus este Vermicompostul sau Biohumusul – îngrăşământ 

organic, produsul prelucrării deşeurilor prin cultivarea 

viermilor şi microorganismelor.   

În procesul de vermocompostare deşeurile organice în formă 

de compost pregătit special sunt prelucrate în organismul 

viermelui. În rezultat se obţine un îngrăşământ complex 

natural excelent, bogat în micro şi macroelemente într-o 

formă uşor accesibilă pentru plante, care practic nu conține  

substanţe şi combinaţii nocive. 

Dintre toate îngrăşămintele organice, vermicompostul, 

cel mai bine îmbunătăţeşte structura solului şi proprietăţile 

acua-fizice ale lui.  
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O diferenţă esenţială a biohumusului de alte îngrăşăminte 

organice este conţinutul ridicat de forme solubile în apă a 

azotului, fosforului şi potasiului. Microelementele la fel trec 

într-o formă mai mobilă. Împreună cu vermicompostul în sol 

sunt introduse râme şi microorganisme, necesare pentru 

funcţionarea normală, precum şi deşeurilor celor din urmă, ce 

accelerează creşterea plantelor. 

După tratarea tehnologică corespunzătoare a 

biohumusului se obţin îngrăşăminte humice lichide cu 

următoarele caracteristici, în mediu: 

- Azot 6,0 - 12,0 g/l; 

- Fosfor 15,0-17,0 g/l; 

- Potasiu 15,0-25,0 g/l 

- Acizi humici 8,0-12,0 g/l; 

- Principalele microelemente: Fe, Co, Mn, B, Cu, Mo; 

- Ph 6,5 - 7,5; 

- Acizi fulgici, fitohormoni naturali, peptide, 

aminoacizi, fermenţi, vitamine şi sporii microorganismelor 

din sol, compuşi naturali fungici şi bactericizi, eliminaţi de 

ţesuturile râmei şi antibiotice, eliminate de microorganismele 

simbiote, ce se află în intestinele râmei. 

 

BioPlant 

Întreprinderea multiramurală de produse cerealiere 

„Bucovat” SRL (creată în anul 2003) împreună cu alte 

direcţii de activitate (creşterea culturilor agricole pe 1200 ha., 

tratarea şi exportul culturilor cerealiere şi tehnice, producerea 

uleiului din floarea soarelui şi soia, precum şi a grişului, 

producerea brichetelor pentru încălzire din coajă de floarea 

soarelui, creşterea porcilor de rasă pură, până la 1500 capete, 

etc.) din 2014 a început să producă şi preparatul organic 

concentrat BioPlant.  

Pentru aceasta a fost creată structura corespunzătoare de 

producere pe teritoriul elevatorului propriu în or. Bucovăţ, 

raionul Străşeni: sectorul de maturare şi fermentare, sectorul 

de producere a biohumusului de populaţie a râmei, secţia 

reactor de producere a extractului din biohumus, secţia de 

pregătire a preparatului BioPlant, sectorul de păstrare şi 

eliberare a produsului finit. 

Preparatul BioPlant prezintă prin sine un îngrăşământ 

natural complex concentrat ecologic-pur, produs din 

biohumus de producţie proprie, conform standardului SF 400 

375 33-08.07.2016 prin tehnologia, confirmată în 2011 de 

către Patentul de stat al Republicii Moldova (Brevet de 

invenţie Nr. 4144). 

Calitatea preparatului BioPlant este confirmată de 

rezultat cercetărilor de laborator din Italia(Rapporto Di Prova 

N. 16-AM05054, din 07.03.2016). El poate fi utilizat pentru 

toate culturile agricole, mai ales în agricultura organică şi 

grădinărit pentru producerea produselor ecologice. 
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Preparatul este un adeziv şi dedurinzant al frunzei, şi  

soluţie antistres. De aceea la amestecarea cu erbicide şi 

îngrăşăminte minerale măreşte eficienţa lor. În acelaşi timp 

doza de îngrăşăminte tradiţionale în primul an poate fi 

diminuată până la o treime. 

Preparatul concentrat BioPlant se dizolvă complet în 

apă curată în concentraţia necesară a soluţiei de lucru 

conform tehnologiei. La utilizarea preparatului împreună cu 

mijloace de protecţie a plantelor (erbicide, insecticide, 

fungice), regulatori ai creşterii,  în apă curată mai întâi se 

adaugă BioPlant, apoi pesticidele. Preparatul este compatibil 

cu toate tipurile de îngrăşăminte minerale şi organice. 

Utilizarea preparatului este eficientă şi diferită din 

cauza particularităţilor evidente: 

1. BioPlant este un stimulator a creşterii şi dezvoltării 

plantelor din contul substanţei active principale – sărurile 

acidului humic şi fulvic, ceea ce permite de a obţine o roadă 

bogată şi sănătoasă. 

2. BioPlant este un îngrăşământ complex activ, 

ecologic pur datorită prezenţei complexului solubil NPK şi 

acoperirii deficitului de microelemente în formă normată: fer, 

cupru, mangan, zinc, etc., care sunt de importanţă vitală 

pentru plante. Completează participarea activă a preparatului 

în toate procesele vitale acidul humic şi fulvic, acizii 

organici, azotul, fosforul, potasiul, magneziul, aproape tot 

spectrul de microelemente (de la 0.001% până la 0.00001 

mas.%) și aminoacizi. Elementele indicate sunt în formă 

cheletată (uşor accesibilă). 

3. BioPlant posedă proprietăţi de fixare a azotului 

datorită prezenţei bacteriilor de fixare a azotului 

(Аzotobacter, Croococcum, Azospirillium Brasiliense, 

Bacillus Megatherium) precum şi (Heteroauxin, Gibberellin), 

vitaminele grupei B, care prefac azotul din atmosferă în 

forme amonice, accesibile plantelor, ceea ce contribuie la 

degradarea resturilor de plante şi creează condiţii pentru 

acumularea potasiului, dar şi transformă elementele nutritive 

(fosforul, potasiul, etc.) în forme uşor accesibile pentru 

plante. 

4. BioPlant dispune de proprietăţi biofungice 

profilactice, datorită prezenţei diferitor tipuri de bacterii 

nesimbiotice aerobe din sol, din genurile Azomonas, 

Mycobacterium şi Azospirillum şi bacterii simbiotice din 

genul Rhizobia, care suprimă fitopatogenii din genul 

(ofilirea, putregaiul uscat), Phomopsis (pete negre), 

Sphaerotheca (oidium), Uncinula necator (oidium), Pythium 

(înnegrirea bazei tulpinii), Rhizoctonia (înnegrirea bazei 

tulpinii), Plectosporium, Phytophthora (fitoftroza) şi 

Fusarium (fuzarioza). 

De aceea BioPlant este eficient la tratarea seminţelor 

şi rădăcinoaselor împotriva infecţiilor. Induce proprietăţi de 
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protecţie plantelor contra agenţilor patogeni ai infecţiilor de 

seminţe, care generează boli fungice şi bacteriene – 

putrezirea rădăcinii şi ofilirea, oidium, fitoftoroza, putregai 

nobil, septorioză, pricularioza, etc. 

5. BioPlant dispune de proprietăţi ecologice: sărurile 

acidului humic şi fulvic – humantele şi fulvite Na, K, sau 

NH4, chiar şi în concentraţie mică nu numai accelerează 

creşterea plantelor, dar au şi funcţii ecologice importante: 

- măresc coeficientul de utilizare a îngrăşămintelor 

minerale şi previn spălarea lor de pe câmpuri şi infiltrarea în 

straturile acvifere; 

- îmbunătăţeşte calitatea producţiei datorită diminuării 

conţinutului de nitraţi, mărirea proteinelor şi vitaminelor, 

ceea ce măreşte valoarea alimentară; 

- fac producţia ecologic sigură; 

- au o acţiune benefică asupra solului, păstrând starea 

ecologică a acestuia; 

- fiind acizi aminopolicarboxilici, leagă metalele grele 

şi le scot din circuitul biologic. 

6.BioPlant este adeziv eficient, dedurinzant al frunzei 

şi  soluţie antistres. 

Preparatul BioPlant este folosit ca îngrăşământ 

complex pentru tratarea culturilor agricole, începând cu 

tratarea înainte de semănat  a seminţelor şi rădăcinoaselor şi 

până la stropirea plantelor în perioada de vegetaţie. 

Tratarea înainte de semănat a seminţelor şi 

rădăcinoaselor: 

Este cea mai eficientă metodă de protecţie a plantelor 

de infecţiile seminţelor şi solului, are un efect pozitiv asupra 

germinării seminţelor. 

Dacă vom semăna seminţe ce nu au fost prelucrate, 

germinarea lor va fi mult mai joasă și ele vor răsări mult mai 

greu. 

În BioPlant există stimulatori ai creşterii, care la 

înmuiere nimeresc în interiorul seminţei sau rădăcinoasei şi 

impulsionează creşterea. De aceea semănarea are loc după 

înmuierea seminţelor şi rădăcinoaselor în soluţia de BioPlant 

şi apă în proporţie de 1:50. 

Tratarea radiculară (fertigaţie) 

La utilizarea soluţiei de lucru de BioPlant este 

recomandat de a efectua cel puţin trei prelucrări radiculare cu 

soluţia de 1:50 în cele mai importante momente din viaţa 

plantei: 

- în timpul sădirii – udarea cuibului sau canelurii; 

- în perioada înfloririi (dacă cultura este bianuală – 

varza, morcovul, sfecla, ridichea, ceapa, etc., atunci prima 

tratarea trebuie să fie efectuată după 3-4 săptămâni de la 

semănat); 
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- în timpul formării active a legăturilor, pentru a 

intensifica formarea fructelor şi a asigura planta cu tot ce este 

necesar în această perioadă. 

Tratarea frunzelor  

Preparatul BioPlant este potrivit pentru stropirea 

tuturor tipurilor de culturi agricole – de la culturi cerealiere, 

prăşitoare şi tehnice până la culturi legumicole, tufari, pomi 

fructiferi și viță de vie. 

Tratarea frunzelor stimulează creşterea şi dezvoltarea 

plantelor prin suprafaţa frunzelor, slăbeşte acţiunea 

microflorei patogene şi a unor dăunători, micşorează timpul 

de vegetaţie a culturilor: 

Nimerind pe frunzele plantei, partea lichidă a 

preparatului se evaporă şi se formează o peliculă hrănitoare 

din humus, care foarte eficient transportă substanţele 

minerale şi organice şi protejează planta contra dăunătorilor. 

Iar fiind spălată de ploaie, ea nimereşte în sol şi se transformă 

într-un îngrăşământ excelent.  

Soluţia de lucru se introduce cu ajutorul 

pulverizatorului, dimineaţa sau seara, pe timp fără vânt 

(liniştit) (temperatura aerului nu trebuie să fie mai sus 25°С). 

Consumul mediu de îngrăşământ nu mai puţine de 3 litri (3 

litri de îngrăşământ la 200-300 litri de apă – în dependenţă de 

mărimea suprafeţei frunzei) la 1 ha. 

La tratarea frunzei plantei, necesitatea prelucrării 

radiculare parţial dispare. În acest caz prima tratarea va 

consta în udarea cuibului înainte de semănat sau de 

transplantul răsadului, a doua tratarea va fi direct pe frunză, 

imediat după ce au apărut plantulele sau, în cazul răsadului, 

când vă veţi convinge că s-a prins. A treia tratarea (pe frunze) 

se efectuează după apariţia legăturilor fructelor. 

Tratarea solului primăvara şi toamna   

Tratarea solului primăvara se efectuează cu scopul de 

restabilire a sănătăţii după lucrările de primăvară şi 

introducerea erbicidelor. Solul este populat cu 

microorganisme rizosferice şi se îmbogăţeşte cu substanţe 

hrănitoare şi humus. Acest lucru accelerează cu 1-2 

săptămâni pregătirea solului pentru semănat. 

Tratarea solului toamna se efectuează după terminarea 

lucrărilor din câmp pentru restabilirea stării solului şi 

prelucrarea resturilor după recoltare. 
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RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA 

PREPARATULUI CONCENTRAT BIOPLANT 

 

GRÂUL DE TOAMNĂ ŞI PRIMĂVARĂ, ORZUL, 

TRITICALE, OVĂZ, MEI, SORG, SECARĂ 

Tratarea înainte de semănat a seminţelor cerealelor  

Tratarea seminţelor de cereale cu preparatul BioPlant 

se efectuează independent sau împreună cu soluțiile 

împotriva dăunătorilor. Norma de consum a preparatului 

concentrat BioPlant este de 3 litri pentru o tonă de seminţe la 

norma de consum de soluţie lichidă de lucru 10 l. la 1000 kg. 

de seminţe. Tratarea seminţelor cu soluţia de lucru provoacă 

transportul activ a substanţelor nutritive în părţile supraterane 

şi asigură cu microelemente la etapele timpurii de dezvoltare. 

După tratarea seminţelor este necesar de adus umiditatea lor 

până la starea naturală. 

Stropirea semănăturilor  

Stropirea semănăturilor cu  soluţia de lucru se 

efectuează: 1 – în faza incipientă de înfrăţire, 2- în perioada 

de formare a paiului, 3- în faza de formare şi coacere a 

boabelor împreună cu mijloacele de protecţia a plantelor 

pentru reducerea sarcinii fitotoxice. Primele 2 faze de stropire 

se realizează în primul rând pentru mărirea recoltei, a treia 

fază pentru mărirea glutenului în boabe. 

Norma îngrăşământului organic concentrat „BioPlant” 

este de minim 2-3 litri la un hectar, la un consum al soluţiei 

de lucru în cantitate de 200 - 300 l./ha. de semănătură, în 

dependenţă de suprafaţa frunzei. 

Pentru a evita cheltuieli suplimentare, stropirea 

semănăturilor cu ”BioPlant” este raţional de a fi combinată 

cu introducerea pesticidelor şi insecticidelor, precum şi în caz 

de necesitate cu introducerea îngrăşămintelor lichide 

neorganice. În condiţiile unei fertilităţi înalte doza 

preparatului se micşorează de până la 1,5 ori pentru 1 hectar. 

PORUMBUL  

Tratarea înainte de semănat a seminţelor  

Tratarea seminţelor porumbului cu soluţia de lucru a 

preparatului „BioPlant” se efectuează în procesul de pregătire 

înainte de semănat, introducându-l în soluţia de lucru pentru 

tratarea împotriva dăunătorilor. În rezultat scade nivelul de 

mutaţii naturale, ceea ce permite de a-l utiliza pentru mărirea 

recoltei liniilor paterne în cazul producerii seminţelor hibride. 

Condiţii înalte de semănat au seminţele, pregătite la 

întreprinderile de calibrare a porumbului. Însă în caz de 

necesitate tratarea poate fi efectuată în gospodărie, utilizând 

utilajul disponibil.  

Norma de utilizare a preparatului concentrat este de 3,0 

l/t de seminţe la utilizarea a 7 litri de soluţie de lucru pentru o 

tonă de seminţe. 

Stropirea semănăturilor  
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Stropirea semănăturilor de porumb cu soluţia de lucru 

se efectuează în fazele de dezvoltare - 3, 5, 7 frunze, (masa 

de siloz 3,5,7,12 frunze) în amestec cu erbicidele 

postemergente. Nomele de consum al preparatului pentru 1 

ha. este de 3-4 litri de concentrat BioPlant la un consum al 

soluţiei de lucru în cantitate de 200-300 litri de soluţie cu apă 

pentru un hectar de semănătură. 

 

FLOAREA SOARELUI  

Tratarea înainte de semănat a seminţelor  

Tratarea seminţelor cu regulatori ai creşterii se 

efectuează la uzinele de seminţe sau în gospodării, 

introducându-le, în soluţia protectoare stimulatoare. Normele 

de consum a soluţiei de lucru este de 10 litri la o tonă de 

seminţe. Norma de consum a preparatului BioPlant este de 5l 

pentru o tonă de seminţe. Seminţele de floarea soarelui, 

obţinute cu utilizarea preparatului, au o germinare şi energie 

pentru creştere mai înaltă, iar plantele crescute din ele sunt 

mai rezistente la boli şi stres. 

Utilizarea BioPlant sporește recolta şi toţi indicatorii 

principali. 

Stropirea semănăturilor  

Pentru stropirea semănăturilor de floarea soarelui cele 

mai optime sunt fazele de 2-3   frunze, 4-6 frunze şi de la 

începerea butonizării până la înflorire. Norma de consum al 

concentratului BioPlant  este de 4- 5 litri la hectar. La 

stropire consumul este de 200-350 litri de soluţie de lucru la 

un hectar.  

 

RAPIŢĂ  

Rapiţa este o cultură alimentară, tehnică şi furajeră de 

perspectivă. Recolta de seminţe poate atinge 40-55 

chintale/ha., în timp ce recolta de facto rămâne foarte mică. 

Unul din factorii eficienţei productivităţii rapiţei de toamnă şi 

primăvară  este utilizarea în tehnologia de cultivare a soluţiei 

pe bază de BioPlant. 

Tratarea înainte de semănat a seminţelor  

Tratarea seminţelor cu BioPlant este îmbinată cu 

tratarea împotriva dăunătorilor, și apoi adăugarea în soluţia 

de lucru a pesticidelor. Norma de consum a preparatului 

pentru 1 tonă de seminţe este de 3 litri de BioPlant la 

utilizarea a 10 l de soluție de lucru la 1 t de seminţe. 

Stropirea semănăturilor  

Perioada optimă de stropire a semănăturilor de rapiţă 

este de la faza de rozetă toamna până la faza de butonizare a 

plantelor (cel puţin de 2 ori).  De aceea termenii de stropire a 

semănăturilor cu soluţia de lucru nu sunt critice, ca pentru 

cereale. 

Norma de consum al concentratului BioPlant este de 4- 

5 litri/hectar, la consumul de 250 - 400 litri soluţie de lucru la 
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un hectar. Pe soluri cu fertilitatea mai joasă doza se măreşte 

de 1,5 ori. 

Eficienţa  

Tratarea seminţelor și stropirea ulterioară măreşte 

recolta, conţinutul şi randamentul de ulei. 

 

MAZĂREA, SOIA, FASOLE  

Tratarea înainte de semănat a seminţelor  

Tratarea seminţelor leguminoaselor cu”BioPlant” se 

efectuează în procesul de tratare împotriva dăunătorilor. 

Norma de consum a preparatului pentru 1 tonă de seminţe 

este de 3 litri de BioPlant la utilizarea a 10 l de soluție de 

lucru la 1 t de seminţe 

Stropirea semănăturilor  

Perioada optimă de stropire a leguminoaselor  este: 1 - 

faza de 3 frunze, 2 - faza de butonizare, 3 - la începutul 

înfloririi. Stropirea semănăturilor cu preparatul se efectuează 

în amestec cu remedii de protecţie a plantelor. Norma de 

consum a concentratului BioPlant este de cel puţin 3 litri 

pentru un hectar, la stropirea cu 200-300 litri de soluţie de 

lucru pentru un hectar de semănături. În condiţiile joase de 

fertilitate a solului doza concentratului se măreşte de până la 

1,5 ori la 1 hectar. 

 

 

Eficienţa   

Îngrăşământul organic “Bioplant” asigură rezultate 

stabile pentru leguminoase : măreşte recolta, conţinutul de 

ulei, al proteinelor şi randamentul roadei. 

Efectul de la utilizarea BioPlant în tehnologia cultivării 

leguminoaselor  nu se limitează numai la majorarea recoltei. 

Utilizarea BioPlant intensifică procesul de transformare de 

către culturile leguminoase a azotului atmosferic în compuşi 

până la 150 kg. la hectar, potrivite pentru asimilare de către 

plante. După nivelul de intensificare nu cedează preparatelor 

microbice pentru inocularea seminţelor, însă spre deosebire 

de ultimele activează funcţiile vitale a întregului spectru de 

microorganisme de fixare a azotului, care există în zona 

sistemului radicular, iar inocularea – numai tipul introdus. 

Adică la utilizare nu se dereglează echilibrul natural între 

diferite bacterii, a genului de plante. 

 

CARTOFUL  

Tratarea înainte de semănat a tuberculilor se 

efectuează cu preparatul BioPlant prin pulverizare la 

iarovizare şi nemijlocit înainte de semănat. Consumul soluţiei 

de lucru este de 30 l la 1 tonă de tuberculi, norma de consum 

a preparatului concentrat BioPlant este de 5 litri la o tonă de 

seminţe. La tratare se recomandă utilizarea amestecurilor de 
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protecţie şi de a asigura distribuirea omogenă a soluţiei 

preparatului pe suprafaţa tuberculilor.  

Stropirea plantelor  

Perioadele optime de stropire a cartofului sunt 

începutul creşterii şi dezvoltării intensive şi perioada de 

butonizare – începutul înfloririi,etc. Se recomandă 

introducerea de două ori a îngrăşământului BioPlant în 

amestec cu insecticide contra gândacului de Colorado şi/sau 

cu fingicide contra fitogrorozei. Norma de tratare a frunzelor 

după muşurioiere cu soluţia de lucru 1:100, cu utilizare a 3 

litri de concentrat la 1 hectar de semănătură.  

Eficienţa  

Stropirea tuberculilor măreşte recolta, greutatea medie 

a tuberculilor şi conţinutul de amidon. O creştere mai mare a 

randamentului, asigură prelucrarea materialului săditor cu 

stropirea ulterioară a semănăturilor. Se observă diminuarea 

infectării plantelor de cartofi cu boli des întâlnite, ceea, ce în 

particular, diminuează tempourile de degenerare a 

materialului săditor pentru regiunile cu condiţii nefavorabile 

pentru cultivarea cartofului. 

 

SFECLA DE ZAHĂR  

Stropirea semănăturilor cu sfeclă de zahăr cu acest 

preparat se recomandă a fi efectuată de două ori. În faza de 2-

3 frunze dezvoltate şi de la unirea în rânduri până la unirea 

între rânduri. Norma recomandată pentru tratarea frunzelor 

plantelor cu soluţie de lucru 200-300 l. la 1 ha., cu utilizarea 

a 3 litri de concentrat BioPlant la 1 ha. În rezultat se măreşte 

semnificativ recolta şi conţinutul de zahăr. 

 

CULTURI LEGUMICOLE (roşiile, ridichea, 

ardeiul dulce, varza, vânăta, dovleceii,  ceapa, usturoiul, 

pătrunjelul) 

În rezultatul utilizării îngrăşământului “BioPlant”: 

1. Se măreşte germinarea şi energia de creştere a 

seminţelor cu 20%, a ardeiului dulce cu până la 25-30%. Se 

intensifică dezvoltarea plantelor în perioada incipientă;  

2. Se intensifică creşterea rădăcinii embrionare şi a 

sistemului radicular secundar, se măreşte mai repede 

suprafaţa frunzelor şi creşte conţinutul de clorofilă în ele. În 

rezultat, plantele tinere asimilează mai intensiv umiditatea şi 

elementele minerale. Se măreşte rezistenţa plantelor faţă de 

boli şi stresuri de temperatură. 

3. Răsadul are o structură bine formată, se 

traumează mai puţin la transplantarea în locul permanent de 

creştere. Procentul plantelor, care se prind, atinge 95-96%. 

Utilizarea preparatului practic înlătură principalul neajuns al 

modului de cultivare prin răsad, în comparaţie cu cel de 

semănat – o rezistenţă mai mică a plantelor şi vegetaţia rară. 
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4. Înflorirea în masă începe cu 5-7 zile mai 

devreme. Numărul de flori şi a legăturilor creşte cu 15-25%. 

La castraveţi se intensifică creşterea tijelor laterale şi se 

schimbă raportul dintre florile masculine şi feminine, în 

favoarea celor din urmă. 

5. Coacerea fructelor este cu 5-7 zile mai devreme. 

Cu 20-40% se măreşte producţia timpurie. Roada totală 

creşte cu 15-25% 

6. Se îmbunătăţeşte calitatea fructelor şi 

rădăcinoaselor: creşte conţinutul de substanţă uscată, 

vitamine, sumele de saharidelor. Se măresc dimensiunile şi 

greutatea fructului. 

7. Se măreşte rezistenţa fructelor la deteriorări 

mecanice, ceea ce contribuie la creșterea rentabilității 

recoltării cu maşini. 

8. Datorită diminuării în plante a mutaţiilor 

spontane şi a mutaţiilor, provocate de pesticide, se păstrează 

tipicitatea sortului a culturilor legumicole. De aceea 

preparatul poate fi recomandat pentru utilizarea în 

gospodăriile semincere  pe liniile paterne de hibrizi. 

La cultivarea legumelor îngrăşământul “BioPlant” este 

utilizat pentru prelucrarea seminţelor şi stropirea plantelor în 

vegetaţie. 

1. Seminţele culturilor legumicole sunt tratate cu soluţie 

în două moduri: 

o Incrustare împreună cu remediile de protecţie; 

o Înmuiere cu soluţii apoase ale concentratului. 

2. Semănăturile în modul de cultivare fără răsaduri sunt 

stropite: 

o În faza de 3-4 frunze dezvoltate (ceapa în faza de 

3-5 frunze). 

o Înainte de înflorire. 

o În tratamentele fitosanitare în amestecurile cu 

remediile de protecţie a plantelor pentru scoaterea efectului 

fitotoxic. 

3. La cultivarea răsadurilor se mai adăugă şi stropirea: 

o Plantelor înainte de răsădire. 

o Răsadului înainte de transplantare în sol. 

o la 10-15 zile după plantarea răsadului. 

4. Pe plantaţiile semincere cu preparatul se stropeşte: 

o Plantele mame înainte de plantarea în sol. 

o Semănăturile înainte de înflorire. 

o Plantaţiile semincere de ceapă în perioada de 

sagitare în masă. 

Tratarea seminţelor  

Normele de consum de soluţie la 1 kg. de seminţe la 

tratarea seminţelor de roşii, castraveţi, ardei dulce, varză, 

vânătă, ridiche, morcov, ceapă, pătrunjel, dovlecei şi sfeclă 

este de 2 litri de soluţie de 10 % (raportul de concentrat 

BioPlant şi apă 1:50) 
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Timpul de înmuiere  

Timpul aproximativ de înmuiere a seminţelor: 

Roşiile - 18-20 ore; varza, spanacul - 6-8 ore; ardeiul 

dulce şi morcovul - 16-18 ore; vânăta - 18-20 ore; ceapa - 24. 

Trebuie de remarcat că durata înmuierii nu trebuie să 

depăşească 24 de ore. 

Stropirea semănăturilor  

Norma de consum la stropit pentru culturile legumicole 

la un hectar este de cel puţin 5 litri de concentrat  BioPlant. 

Consumul de apă la 1 hectar la stropit de două ori pe lună – 

conform hărţii tehnologice adoptate la întreprinderea 

agricolă. 

Pe loturile de lângă casă se stropeşte sau se udă pe 

toată perioada de vegetaţie cu o soluţie de 1:100, de două ori 

pe lună. Ultima tratare se face în perioada de tratare a 

fructelor. 

 

CULTURI DE BOSTĂNĂRIE (castraveţi, pepeni 

verzi, pepeni galbeni, dovleac) 

Înmuierea  până la semănat a seminţelor de castraveţi, 

pepene verde şi pepene galben în soluţia BioPlant, contribuie 

la creşterea procentului de răsărire şi a energiei de germinare, 

accelerează creşterea  vrejurilor, florilor şi legăturilor. 

Termenele de înflorire şi coacere se micşorează cu 4-5 zile, 

creşte randamentul şi calitatea fructelor: creşte conţinutul de 

zaharide, vitamine, a substanţei uscate, se micşorează 

conţinutul de nitraţi. 

Modul de utilizare: 

Seminţele de castraveţi, pepene verde şi pepene galben 

se înmoaie pentru 15-18 ore. Norma de consum al 

preparatului pentru 1 kg. de seminţe este de 2 litri a soluţiei 

de 10 procente (raportul concentratului şi apei 1:10). 

Norma îngrăşământului ecologic BioPlant la stropit 

este de cel puţin 5 litri la un hectar, la un consum de soluţie 

de lucru de 300-500 l./ha. de semănătură. Plantele sunt 

stropite în perioada de răsărire a culturilor, în faza de 

butonizare şi în perioada de formare a fructelor. 

Utilizarea soluţiei de lucru la cultivarea pepenilor verzi 

asigură o creştere a roadei la nivelul de 20-25 chintale/ha., 

creşterea roadei de pepeni galbeni este de 10-12 chintale/ha. 

 

FRAGI, CĂPŞUNA, ZMEURA  

Tratarea cu îngrăşământul "BioPlant" contribuie la 

formarea statusului hormonal echilibrat al plantelor, activarea 

activităţii fitohormonale. Datorită proprietăţilor de atracţie 

ale preparatului, se măreşte numărul de vizită a florilor de 

către insecte şi se îmbunătăţeşte polenizarea. La plantaţiile, 

tratate cu acest preparat la începutul vegetaţiei de primăvară 

se măreşte numărul frunze cu 10%, iar numărul de flori şi a 

legăturilor cu 15-30%. A doua tratare a plantaţiilor cu fragi şi 
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căpşune cu acest preparat se efectuează în faza incipientă de 

aruncare a florilor. 

Pe terenurilor cu fragi în primul an de roadă, creşterea 

maximă a roadei este de 30% şi se atinge la introducerea a 10 

litri de soluţie la 1 ar în raport de 1 litru de concentrat 

BioPlant la 20 litri de apă. În al doilea şi al treilea an roada cu 

12-15% mai mare se atinge la introducerea a 10 litri de 

soluţie de lucru la 1 ar de plantaţie în raport de 1 litru de 

concentrat la 30 litri de apă. 

Stropirea plantaţiilor cu fragi înainte de diferenţierea 

mugurilor (începutul lunii august) măreşte productivitatea în 

următorul an cu 15-20%. Cea mai optimă este doza de 10 litri 

a soluţiei de lucru la 1 ar de plantaţii în raport de 1 litru de 

concentrat la 30 litri de apă. 

Tratarea cu acest preparat are o acţiune pozitivă asupra 

valorii nutritive a boabelor: conţinutul de vitamina С creşte 

cu 20-30%, a zaharurilor totale cu 15-20%, a substanţelor 

uscate solubile cu 18-29%, aciditatea se micşorează cu 5-

10%. 

Stropirea plantaţiilor de fragi înainte de diferenţierea 

mugurilor în doza de 10 litri a soluţiei de lucru la 1 ar, în 

raportul de 1 l de concentrat BioPlant la 20 litri de apă 

măreşte randamentul materialului săditor cu 15-30%, iar 

înmuierea răsadului în această soluţie măreşte rata de 

prindere cu 8-12%. 

POMI FRUCTIFERI, PUIEŢI (butaşi)  

PUIEŢI (butaşi)  

La sădirea puieţilor (butaşilor) se pregăteşte un „terci”, 

se dizolvă 1 kg. de argilă în 10 litri de soluţie de lucru în 

raport de 1:10 amestecând minuţios. În „terciul” pregătit se 

înmoaie sistemul radicular al puieţilor copacilor şi tufarilor şi 

se efectuează plantarea lor. După 10 zile de la plantarea în 

sol, puieţii sunt udaţi cu soluţie de 1:10 câte 5-10 litri la un 

puiet. La fel se udă şi în luna august pentru o iernare mai 

bună. 

 

POMII FRUCTIFERI  

1. Prima stropire a pomilor cu preparatul BioPlant 

se efectuează primăvara devreme odată cu tratarea 

fitosanitară împotriva bolilor şi dăunătorilor. 

2. Stropirea repetată se efectuează în perioada de 

butonizare. 

3. Aproximativ 10 zile până la terminarea înfloririi, 

se efectuează stropire pentru intensificarea fotosintezei şi 

îmbunătăţirea calităţii fructelor. 

Pentru stropirea pomilor se foloseşte soluţie de lucru în 

proporţie de 1:100. Pentru a intensifica activitatea sistemului 

radicular, este binevenit de a  uda cu soluţie zona trunchiului 

de 2 ori în timpul vegetaţiei: primăvara înainte de înfrunzire 

şi de repetat în perioada butonizării – înfloririi. La un pom se 
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folosesc până la 50 litri de soluţie de lucru (proporţia de 

1:50).  

 

VIŢA DE VIE  

În viticultură preparatul este utilizat pentru ridicarea 

productivităţii plantaţiilor roditoare, rezistenţei la secetă, 

îmbunătăţirea calităţii bobiţelor, intensificarea fotosintezei şi 

diminuarea termenilor de coacere. 

Tratarea înainte de plantare a butaşilor se efectuează cu 

soluţia lichidă în proporţie de 1 l BioPlant la 10 litri de apă 

pentru a preveni infecţiile şi putrezirea rădăcinilor butaşilor, 

accelerarea prinderii lor. Durata expunerii – până la 12 ore. 

Plantaţiile roditoare sunt stropite înainte de înflorire cu 

preparatul BioPlant cu norma de consum de 3-5 litri la 1 ha. 

Următoarele tratări se efectuează în perioada inflorescenţei, 

şi a treia la începutul formării strugurilor. Sub acţiunea 

preparatului roada bobiţelor creşte până la 15% şi până la 

1,5% se măreşte conţinutul de zaharuri în ele. Se 

îmbunătăţeşte calitatea şi mărimea ciorchinilor şi densitatea 

lor. Stropirea are o acţiune pozitivă asupra stării tufelor, mai 

ales asupra gradului creşterii lăstarilor. 

Note: - pentru viţa de vie tratarea frunzelor în perioada 

de coacere nu este recomandată, deoarece poate duce la 

accelerarea dezvoltării pulpei bobiţei şi la ruperea membranei 

- Preparatul nu este compatibil cu zeama bordoleză. 

FLORI  

Sub acţiunea preparatului BioPlant se măreşte numărul 

de flori pe plante, se îmbunătăţeşte aspectul lor, precum şi 

rezistenţa florilor la boli. 

La prelucrarea 1 kg. de seminţe se utilizează 2 l. de 

soluţie de lucru în proporţie de 1:10. Prima tratare a plantelor 

se efectuează la începutul vegetaţiei de toamnă, hrănirea 

ulterioară peste 2 săptămâni sau în perioada de înflorire. 

Norma soluţiei de lucru la cultivarea florilor decorative 

(lalele, trandafiri, garoafe, dalii, crizanteme, crini, 

clematisului, etc.) la tratarea rădăcinii în soluţia de 1:50. 

Tratarea frunzelor se efectuează cu soluţia de 1:100 şi numai 

pentru acele flori, care suportă favorabil acţiunea asupra 

frunzelor. Este benefic de adăugat în soluţiile remediilor de 

protecţie şi luptă cu bolile şi dăunătorii. 

 

PLANTELE DE CAMERĂ  

- se utilizează soluţia apoasă a preparatului în raportul 

de 1:100, 1-2 ori în lună; 

- agava (aloe) – proporţia 1:150, udarea două trei ori pe 

lună; 

- violele (violetele) – proporţia 1:200, udarea o dată pe 

lună; 

- cactus – proporţia 1:250, udarea o dată pe lună. 
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PELUZELE  

Stropirea peluzelor se efectuează cu soluţia de lucru 10 

litri la un ar (proporţia 1:100) la creşterea de primăvară a 

ierbii, stropirile ulterioare la necesitate sau după tunderea 

peluzei cu introducerea concomitentă a remediilor de 

protecţie a plantelor. 

 

CIUPERCI  

În tehnologiile de cultivare a ciupercilor (şampinioane 

(ciuperca de gunoi), plerotus), pentru mărirea roadei şi 

obţinerea produselor ecologic pure, este utilizat preparatul 

BioPlant. 

Fazele recomandate de introducere a preparatului. 

În faza de fermentare la pregătirea substratului, se 

efectuează umezirea lui cu soluţie de zece procente (1 litru 

concentrat la 10 litri de apă). 

În faza de pasteurizare la formarea substratului, se 

efectuează umezirea lui în soluţie de zece procente (1 litru 

concentrat la 10 litri de apă). 

În faza de introducere a miceliului şi acoperirea 

ulterioară a suprafeţei compostului cu hârtie, se efectuează 

umezirea lui în soluţie de zece procente (1 litru concentrat la 

10 litri de apă). 

În faza de acoperire cu pământ, 2-3 ori se efectuează 

udarea cu soluţie de cinci procente (1 litru de concentrat la 20 

litri de apă). 

Utilizarea preparatului în tehnologiile de cultivare a 

ciupercilor permite de a ridica roada cu 20-40%. 

 

HRIŞCA, LUCERNA ŞI TRIFOIUL  

HRIŞCA  

Tratarea până la semănat a boabelor de hrişcă cu 

preparatul BioPlant este prevăzută ca principală. Norma de 

consum 1 litru de BioPlant la 10 litri de apă la 1 tonă de 

seminţe. Tratarea până la semănat a seminţelor este îmbinată 

cu tratarea împotriva dăunătorilor.  

Stropirea semănăturilor de hrişcă este eficientă de 

asemenea în prima jumătate a vegetaţiei - 2 ori. Perioada 

optimă de stropire a semănăturilor este faza de ramificare a 

plantelor. Norma soluţiei de lucru 200 - 300 litri/hectar la 

doza de 3 litri de BioPlant la 1 hectar de semănături. 

 

LUCERNA ŞI TRIFOIUL  

În tehnologia de cultivare a lucernei şi trifoiului este 

utilizat cu succes preparatul BioPlant, acesta duce la 

dezvoltarea sistemului radicular puternic, măreşte 

dimensiunea frunzei şi a masei supraterestre a plantei, ceea 

ce permite de a primi câteva coase în loc de una. Tratarea 
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seminţelor cu acest preparat în proporţie de 3 litri de BioPlant 

la 1 tonă de seminţe la consumul de 5 litri de soluţie apoasă 

pentru 1 tonă de seminţe. Stropirea se face toamna (pentru o 

iernare mai bună), primăvara: 1- faza de la a 3-a frunză 

penată; 2 faza – la existenţa a 10-15% din inflorescenţe. 

Rezultate esenţiale sunt obţinute la tratarea plantelor peste 7-

10 zile în perioada de creştere a lăstarilor după fiecare coasă, 

numărul de tulpini productive creşte cu până la 50 %. 

 Norma de consum a preparatului la 1 ha. este de cel 

puțin 4 litri de concentrat BioPlant la consumul de 250 - 350 

litri de soluţie apoasă la un hectar de semănătură. 

Stropirea se face dimineaţa pe rouă, ceea ce duce la 

asimilarea mai bună şi la stimularea degajării nectarului. 

Productivitatea la hectar la florile de lucernă şi trifoi se 

măreşte de trei ori, ceea ce creează premize favorabile 

vizitării florilor şi polenizarea loc de către entomofagi. 

 

PRODUCEREA AUTORIZATĂ ÎN ORAŞUL 

BUCOVĂŢ  

Telefoane:  

Consultări Glavnenco Nicolai 069267037; 

Vânzări Dediu Zinaida 069368093, 

 Panamarciuc Oleg 069983377. 

 

PENTRU NOTIŢE 
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Tratarea frunzelor pe câmpurile IPC „Bucovat” SRL şi 

„Agrosuport” SRL în raionul Orhei, comuna Biești.  

Pe fotografii: complexul de fertigare în gospodăria de 

sere în or. Cantemir. 

 

PE FOTOGRAFII: 1. SECŢIA DE PRODUCERE A 

BIOHUMUSULUI IPC«BUCOVAT» S R L ,  

2. SECŢIA DE OBŢINERE A EXTRASULUI DIN 

BIOHUMUS „BIOPLANT” A ÎNTREPRINDERII DE 

PRODUSE CEREALIERE „BUCOVAT” SRL,  

3. SECŢIA DE PREGĂTIRE A PREPARATULUI,  

4. SECTORUL DE PĂSTRARE ŞI DESCĂRCARE A 

PRODUCŢIEI GATA. 


