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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  

 

Комплексний органічний препарат (добриво) 

для рослин і ґрунтів «Біо-гель» академіка Осипенко С.Б. 

 

Комплексний органічний препарат для рослин і ґрунтів «Біо-гель» 

Природний адаптоген, фунгіцид та посилювач дії гербіцидів (закликаємо зменшити 

дози хімікатів на 30%). Оздоровлювач ґрунтів. Природний гумат.  

     

Склад добрива: природні «дикі» бактерії з концентрацією 

108 на мл (Azotobacter, Rhizobium, Bradyrhizobium Subtilis, 

Cereus, Megaterium, Lactobacillus, Trichoderma).  

Препарат виготовлений по запатентованій технології 

«HTD-technology®» на основі гідромеханічних ефектів 

кавітації, турбулентності, тертя рідини.  

Загартування бактерій проводилось за температури від – 

25*С до + 75*С. Застосовується для внесення до ґрунту, 

позакореневої та кореневої обробки рослин, обробки насіння. 

Сумісний з усіма видами засобів захисту рослин, макро та 

мікродобривами. Сертифікований «Органік стандарт» №17-

0659-03, Екологічний сертифікат UA.08.002.428.  

Виробляється в Україні м. Херсон. Форма випуску: 

суспензія бактерій, їх метаболітів та поживних речовин. Пасто-

сметано-подібна маса. Фасований у поліетиленові ємності від 1 літра до 20 літрів, також 

можливі ємності - 1000 літрів. 

У створеному  продукті «Біо-гель» завдяки унікальній технології уперше вдалось 

поєднати несумісні концентрати: «дикі» бактерії (інокулянти), природний фунгіцид та 

органічний гумат.  

Додаючи органічний продукт «Біо-гель» можна без додаткових інвестицій за кілька років 

перейти на отримання органічної продукції, одночасно не втрачаючи прибутку, а й  

збільшуючи кількість і якість врожаю. Органічний продукт є світовим трендом та має високу 

перспективу. 

При виробництві добрива з органічної сировини використовується запатентована «чиста» 

технологія HTD-technology®. 

Сировина органічного походження: торф, біогумус, леонардіт, сапропель, ґрунт із 

корисною мікробіотою (полтавський чорнозем, каштанові, пісчані та супіщані ґрунти), вода. 

   Ефект від використання препарату: підвищення врожайності на 8-30%; зниження 

хімічного навантаження на ґрунти на 20-40%, відновлення родючості ґрунтів, підсилення 

сходження насіння та однорідності сходів до 20%, поліпшення азотного, калійного та 

фосфорного живлення, посилення імунітету рослин до грибкових та бактеріальних хвороб, 

поліпшення показників активності мікрофлори ґрунту. 
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    Споживачі: Агрохолдінги, фермерські господарства, сільськогосподарські 

підприємства.  

    Виробництво органічних добрив для обробки аграрних господарств, внесення в ґрунт 

компоненту «Біо-гель» академіка Осипенко дозволяє в сільському господарстві відновити 

органіку та зберегти родючість землі, при цьому значно підвищуючи врожайність. Поетапна 

заміна хімічних добрив на «Біо-гель» дозволяє досягти масштабного отримання чистих 

органічних продуктів для забезпечення годування населення.  

       Після отримання результатів лабораторних аналізів в «Інституті мікробіології та 

вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України» Доктор біологичних 

наук, академік В. Патика назвав близьким до геніального органічне добриво – «Біо-гель» 

Академіка Осипенко, за показниками активізації природної мікрофлори ґрунтів та 

відновлення плодючості ґрунтів! Досвід засвідчує, що ніякими іншим відомим технологічним 

способом досягти подібного ефекту ще нікому не вдавалось.  

       Продукт створює можливості вирішення глобальних питань що стоять перед 

аграріями і дає відповіді на запитання:  Як забезпечити самовідновлення ґрунтів і при цьому 

не втратити врожайність? Як непридатні землі зробити родючими? Як досягти повної відмови 

від застосування хімікатів під час обробки землі? Як зберегти продукти органічними 

«здоровими» для переважної більшості населення?   

Безпосередньо для ґрунтів різних областей України випробування проводились у 

різних лабораторіях регіональних дослідницьких станцій та інститутів.  

         

З приводу роздрібного та гуртового продажу, 

вартість, умови та обсяги постачання за тел.: 

+38 068 108 9512;  +38 095 191 5030; 

info@biogel.com.ua; 
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 Конкурентні переваги органічного препарату (добрива) «Біо-геля» 

 

Як інокулянту  

 Екстремальні умови використання: посуха, морози, температура на поверхні 

ґрунту вище 60°С. В процесі виробництва «Біо-гелів» відбувається загартування 

бактерій від мінус 25°С до плюс 75°С! 

 Тривалість та умови зберігання не впливають на якість препарату. 

 Стартерний корм (пребіотик) для всіх видів земляних мікроорганізмів, включає 

вуглеводи в доступній формі, амінокислоти, вітаміни, жирні кислоти, макро- та 

мікроелементи, біологічно активні речовини. 

 Універсальність. Можливість використовувати для всіх видів рослин та 

культур. 

 

Як фунгіциду  

 Неможливість передозування. 

 Конкурентне витіснення фітопатогенів. Зайняття екологічної ніші 

симбіотичними бактеріями. 

 Посилення дії фунгіцидних властивостей за рахунок позитивної дії ферментів 

та амінокислот на імунну систему рослин. 

 Одночасне позакореневе підживлення рослин гуміновими сполуками, макро- та 

мікроелементами органічного походження, які знаходяться в препараті. 

 Можливість використання в органічному землеробстві 

 

Як гумату  

 Зберігає заявлені властивості в воді будь-якої жорсткості. Не вступає в хімічну 

реакцію з солями. 

 Передозування неможливе, тому препарат не викликає хімічного опіку 

сільгоспкультур. 

 Містить ряд макро- та мікроелементів, фульвових сполук, амінокислот, 

ферментів, які посилюють дію гумінових сполук. 

 Абсолютно безпечний для людей та тварин. 

 Сумісний з усіма видами хімічних добрив. 

 

 

Документи, що підтверджують якість, безпечність та екологічні переваги продукції  

Сертифікати і висновки (фото нижче) 
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Посвідчення про державну реєстрацію 
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Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи 
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Екологічний сертифікат згідно ISO 14024 
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Еко-сертифікат "Organic Standard" 

 


