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Wspólnie możemy zamienić pustynię w 100% organiczną oazę 



Wyobraź przyszłość 

Jeżeli przedstawiasz sobie przyszłość 

naszej Planety z punktu widzenia rolnictwa, 

jak by ona wyglądała? 

 

 

 

             Scenariusz #1            czy             Scenariusz #2 
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Scenariusz #1 
 Katastrofa ekologiczna 

• Wyrąbanie lasów na potrzeby 
rolnictwa 
• Nadmierne użycie chemikaliów 
• Niedbałe wykorzystywanie 
gleby 
• Zanieczyszczenie przemysłowe 
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Scenariusz #2 
Zrównoważone i 
harmoniczne rolnictwo 
• Rolnictwo ekologiczne 

• Regularna zmiana kultur 

• Wprowadzenie satelitów roślin 

• Stosowanie akwaponiki i innych 
zaawansowanych technologii roślinnych 
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Wartość odżywcza owoców i warzyw 

          Zwyczajne                                                                               Organicznie uprawiane  

          uprawiane                                                                              produkty posiadają 

          produkty                                                                      wspaniały smak, dużo błonnika 

          zawierają:                                                                           pokarmowego, także dużą 

• Pestycydy                                                                                                  wartość odżywczą 

• Azotany                                                                                                      63% wapnia 

• Metale ciężkie                                                                                           73% żelaza 

• GMO                                                                                                           60% cynku 
                                                                                                                       91% fosforu 

Zawierają mało   Witamin                                                                     125% potasu 

                             Błonnika pokarmowego                                                118% magnezu 

                             Smaku                                                                              178% molibdenu 
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Czas tyka! 
Nam pozostało tylko 48 lat żyzności gleby 

                Destrukcyjne używanie chemikaliów 

            i pestycydów niszczy naszą Planetę 

· Dzisiaj w naszej glebie jest o 85% mniej substancji  

mineralnych niż przed 100 latami 

 · Żyzna gleba powinna zawierać min. 28% substancji mineralnych, a w 

większości gleb ich mniej niż 2% 

 ·  Powinniśmy zjeść 8 pomarańcz, aby otrzymać taką samą ilość  

    witaminy C jaką otrzymywali nasi dziadkowie zjadając tylko jedną! 
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Przed 10 latami: 
 

 Dzisiaj: 



Możemy cofnąć zegar i uratować Ziemię 

Powinniśmy NIEZWŁOCZNIE rozpocząć 
świadomie i racjonalnie zarządzać 
rolnictwem w następujące sposoby: 
• Używać tylko ekologiczne systemy rolnictwa z nawozami 
organicznymi; 

• Wprowadzić zmiany kulturowe na polach; 

• Wprowadzić metody wdrożenia satelitów roślinnych; 

• Rozwijać organiczne systemy akwaponiki na terenie 
miasta; 

• Zaprzestać wycinanie lasów na potrzeby rolnictwa; 

• Zaprzestać stosować nawozy chemiczne i syntetyczne oraz 
pestycydy! 
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Mamy rozwiązanie, które może uratować Planetę 

Przedstawiamy 100% organiczny certyfikowany nawóz „BIO PLUS” 

Kompleks substancji humusowych 

„BIO PLUS” pomaga ożywić zdegradowaną glebę i 
odbudować obszary rolnicze. 

 

• Naukowe badania pokazują, że najszybsze i 
najbardziej praktyczne rozwiązanie na polepszenie 
żyzności gleby – bezpośrednie nawożenie gleby 
Humatem ( kopalnymi substancjami humusowymi) 

        lub wprowadzenie przez liście. 

• Dla większości gleb stosowanie nawozów na bazie 
humatów jest ważniejsze niż stosowanie 
tradycyjnych nawozów NPK. 
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Dlaczego „BIO PLUS” jest najlepszym wyborem? 

100%  organiczny nawóz, wyprodukowany ekologicznie 

 

 

 
        Zwykły ciekły nawóz humusowy składa się z 

roztworu humatów, który jest otrzymywany z 
surowców (torfu, odpadów drewna, lignitu itp.) 
obrabianych alkalicznie w sposób termiczny. 

 

        Przygotowany produkt kwasów humusowych 
powiada wysokie pH – 9-14. Sposoby 
chemicznej obróbki zabijają mikroorganizmy. 

 

 

 

 

 

        Produkując „BIO PLUS” z torfu, stosujemy 
kawitacje, procesy dokładnego rozdrobnienia i 
fermentacji. „BIO PLUS” pH wynosi 5-6. 

 

          Nie są dodawane żadne substancje chemiczne. 

 

         Stosując te procesy produkcyjne chronimy 
żywe mikroorganizmy gleby. 
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“BIO PLUS“ nawóz został stworzony 
przez zespół inżynierów i naukowców 
w oparciu o wieloletnie dogłębne 
badania torfu organicznego. 

     Proces produkcji 
      Jest oparty o technologię kawitacji i 

dokładnego rozdrabniania, która jest 
najnowszym kierunkiem w praktyce 
produkcji nawozów organicznych. 

    Oferujemy 
     dla naszych klientów nawozy w 

celu polepszenia jakości, ilości 
urodzaju i rentowności biznesu. 

WWW.BIOPLUSAGRO.COM 



„ BIO PLUS ” certyfikowany dla rolnictwa 
ekologicznego 

          



Korzyści ekonomiczne „BIO PLUS” 
Powiększenie urodzajności o 40% 
I polepszenie wyglądu urodzaju 

Zmniejszenie zapotrzebowania na nawozy 
mineralne do 30% 
zmniejszenie ilości używanych nawozów mineralnych o 30% 

Zmniejszenie zapotrzebowania na polewanie o 
30% 
Zapotrzebowanie na polewanie łączek/trawników w 
suchych regionach zmniejsza się dwukrotnie 

Polepszenie struktury gleby 
także i jego przepuszczalności dla wody i powietrza, 
polepszenie właściwości gleby – wstrzymanie wilgoci 
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„BIO PLUS” organiczne składniki 

     Podstawowa zaleta „BIO PLUS”– 

     wysoka koncentracja kwasu 
humusowego (KH) i kwasu 
fulwowego (KF). 

 
       Jednak tylko nieduża część substancji 

humusowych jest w aktywnej, rozpuszczonej 
postaci: KH - 8,8%, 

         KF - 5,4%. 

 

       To zapewnia ciągłe uwolnienie się dodatkowej 
ilości KH i KF z „BIO PLUS” podczas rośnięcia 
roślin. 
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Nazwa % w substancji suchej 

Kwasy Humusowe 38,5 

Kwas Fulwowy 19,4 

N 1,6 

P 1 

K 1,5 

Ca 4,8 

Mg 0,1 

Fe 0,3 

ZN 5,3 

Mn 4,5 

Mo 0,2 

Na 0,5 



Substancje humusowe 

Kwasy humusowe 

Kwas fulwowy 

 

Stosując razem... 

Jest o 50% efektywniejszy niż dowolna z tych substancji 
używana osobno! 
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„BIO PLUS” są korzystne dla: 

 

    
Liści roślin 

 bv b    
          

Systemu 

korzeniowego 

 
Struktury gleby 

 

„BIO PLUS” 

 

Wszechstronne 
zastosowanie 

zapewnia: 

 
• Przewagę na rynku przed 

nawozami 

• Elastyczne sposoby 
zastosowania 
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GLEBA 
najważniejszy posiadany przez rolnika 

zasób 

 

    Tam, gdzie gleba jest wykorzystywana do uprawy roślin, a 
substancje organiczne i odżywcze nie są odnawialne, nawet i 
podtrzymując dobrą strukturę gleby: 

 

• cykle substancji odżywczych są uszkodzone; 

• zmniejsza się urodzajność gleby; 

• jest niszczona równowaga agro-ekosystemu. 
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    Ważne składniki substancji organicznych 
gleby 

 
 
 
Ważne składniki gleby– 
Substancje organiczne i minerały 
 
• Substancje organiczne gleby - 
Humus 80-85%. 
• Humus -  stabilny składnik organiczny gleby, 
który absorbuje i zatrzymuje substancje odżywcze  
w łatwo przyswajanej dla roślin postaci. 
• Humus w glebie tworzą różne substancje 
humusowe -  KH, KF, huminy. 
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Resztki 
zwierzęce 

Humus 
Substancje 

niehumusowe 

Kwasy 
humusowe 

Humin 

Kwas 
fulwowy 

Kwas 
humusowy 

Substancje organiczne 



Korzyść „BIO PLUS” dla struktury gleby 

Stosując „BIO PLUS” do nawożenia gleby: 

 
• Polepsza się fizyczna struktura gleby; 

• Powiększa się “bank substancji odżywczych” w glebie; 

• Polepsza się zatrzymywanie wilgoci podczas suszy; 

• Zapobiega stratę wilgoci i substancji odżywczych na lekkich, 
piaszczystych glebach; 

• Polepsza aerację i infiltrację wilgoci na glebach gliniastych; 

• Powiększa się porowatość ( aeracja, cyrkulacja wilgoci, lepszy wzrost 
korzeni); 

• Wiąże nierozpuszczalne jony metali, tlenki i wodorotlenki, tworzy je 
przyswajanymi i powoli transportuje je do korzeni; 

• Stabilizuje i pobudza rozpad takich substancji toksycznych jak nikotyna, 
aflatoksyny, antybiotyki i większość pestycydów organicznych. 
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Zużycie wody zmniejsza się do 30% 
     Najważniejsza funkcja, jaką pełni „BIO PLUS” 

w glebie – zdolność zatrzymanie wilgoci. 
       Ze względu na dużą powierzchnię i wewnętrzne 

obciążenie elektryczne, substancje humusowe działają jak 
gąbki zatrzymujące wodę. Woda znajdująca się w górnej 
warstwie gleby, jeżeli jest potrzeba, zapewnia 
organiczność gleby i kanał przekazania substancji 
odżywczych, niezbędnych dla korzeni roślin. 

 

       Ponieważ woda jest wiązana w substancjach humusowych, 
a substancje humusowe zmniejszają wahania 
temperatury, wilgoć z gleby do atmosfery jest uwalniana 
nie tak intensywnie. 
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Korzyść „BIO PLUS” dla korzeni roślin 

      Zdrowa ryzosfera gleby jest ważna dla rozwoju 
zdrowych korzeni, a im wcześniejszy rozwój 
korzeni roślin jest ważna dla dobrego 
zakorzenienia, odporności na stres i 
urodzajności produktu. 

 
• Wprowadzenie humatów do gleby może polepszyć 

metabolizm kationów. 

• To może znacznie powiększyć absorbcję substancji 
odżywczych. 

• Humaty gromadzą jony metali i polepszają właściwości 
przyswajania korzeni roślin. 
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Właściwości chemiczne „BIO PLUS” 

„BIO PLUS” wprowadzenie do gleby polepsza metabolizm 
kationów. 

To może znacznie polepszyć absorbcję substancji odżywczych. 

 
• Utworzyć kompleks z mikroelementami 

• Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, N, P, S. 

• Gromadzić mikroelementy 

• Transportować mikroelementy do rośliny. 

                                                                         Przyciągnąć                                                                        

                                                                         Gromadzić                              

                                                                      Transportować                                                
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Korzyść „BIO PLUS” poprzez 
nawożenie dolistnie 

       Wspiera ogólną absorpcję substancji odżywczych, dlatego rośliny stają się większe, zdrowsze i 
powiększa się urodzajność. 

       Wspiera odporność kultur rolnictwa na czynniki stresowe, w tym stres powodowany przez 
pestycydy. 

        Dla większości pestycydów działa jako nośnik, pomaga dla nich szybko i efektywnie dostać się do 
liści. 

        Wskaźnik Ph ziemi także wzmacnia efektywność wielu pestycydów. 

        Powiększa  biodostępność na powierzchni korzeni lub nawet w membranach komórek korzeni. 

        Bezpośrednie wspieranie wzrostu roślin poprzez działanie podobnych do złota związków, witamin, 
antybiotyków oraz hormonów wzrostu roślin. 

       Wpływa na procesy metabolizmu wewnątrz komórki: transportowania, oddychania, syntezę kwasu 
nukleinowego. 

        Powiększa zawartość chlorofilu i produkcję energii (ATP) 
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Wpływ „BIO PLUS”na wartości odżywcze i jakość 
                         Wpływa na procesy metabolizmu wewnątrz komórki: transportowanie, 
                          oddychanie, syntezę kwasów nukleinowych 

Raport badań o substancjach odżywczych w marchwi, Babtai, okręg kowieński, 2016 
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Wskaźnik (w 100 g. produktu) Kontrola 
Podlewanie gleby 

HL 
Podlewanie gleby i opryskiwanie 

roślin HL 
Wskaźnik (w 100 g. produktu) 

Mikroelementy, mg 
Kontrola 

Podlewanie gleby 
HL  

Podlewanie gleby i 
opryskiwanie HL 

Popioły, g 2 2,1 2 Fe 1,4 1,5 1,5 

Węglowodany, g 4,1 4,5 4,4 Zn 0,23 0,24 0,27 

Tłuszcze, g 0,7 0,7 0,9 Cu 150 150 153 

Białka, g 2,5 2,8 2,7 Mn 0,5 0,51 0,48 

Mikroelementy, mg:       Se 0,7 0,7 0,9 

Ca 77 78 77 Witaminy,mg:       

Mg 32 37 35 Retinol (witamina A) 320 323 335 

Na 12 12 15 Tiamina (witamina B1) 0,1 0,6 0,6 

K 502 500 489 Ryboflawina (witamina B2) 0,11 0,2 0,24 

P 67 62 79 Kwas pantotenowy (wit. B3) 0,09 0,21 0,25 

        Pirydoksyna (witamina B6) 0,05 0,2 0,24 

        Kwas foliowy (witamina B9) 60 86 78 

        Witamina C 49 76 70 



Namacza
nie 

nasion 

Polewanie 
sadzonek 

Pierwsze 
liście 

Przed zawiązaniem 
się kwiatów 

Gdy zawiążą 
się owoce 

 „BIO PLUS” rozcieńczyć wodą 

Stosowanie 



Okres nawożenia „BIO PLUS“ 
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Namaczan
ie nasion 

Polewanie 
sadzonek 

Pierwsze 
liście 

       Młode korzenie liście roślin, także rosnące rośliny bardziej reagują na stosowanie substancji 
humusowych, ponieważ młodsze tkanki posiadają bardziej aktywne mechanizmy 
przenoszenia, które transportują niezbędne substancje odżywcze do miejsc aktywności 
metabolicznej. Dlatego „BIO PLUS” zaleca się stosować do przygotowania nasion i gleby przez 
wysianiem czy sadzeniem.  

Przed zawiązaniem 
się kwiatów 

Gdy 
zawiążą się 

owoce 

   Stosowanie nawozów w celu: 
• aktywowania nasion; 
• przygotowania gleby; 
• aktywowania wegetacji roślin; 
• aktywowania kwitnienia; 
• pobudzenia zawiązania owoców; 
• pobudzenia dojrzewania roślin. 



„BIO PLUS“ testy 
Bezpośrednia stymulacja wzrostu roślin poprzez działanie podobnych do złota 
związków, witamin, antybiotyków oraz hormonów wzrostu roślin.  

 Kontrolny 
Opryskanie gleby przed 
sadzeniem 5l/ha (MT/ 
ha wzrost urodzaju o 
32%) 

 Po zastosowaniu “Bio 
plus” 

Opryskanie gleby 
przez sadzeniem 
5l/ha (MT/ha 
wzrost urodzaju o 
51%) 

  Te badania z marchwią zostały przeprowadzone przez 
litewskie naukowe centrum agrarne i leśne na otwartym 
polu w Babtai, okręg kowieński. 
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„BIO PLUS“ testy 
Bezpośrednia stymulacja wzrostu roślin poprzez działanie podobnych do 
złota związków, witamin, antybiotyków oraz hormonów wzrostu roślin.  

 
Te badania z sałatą zostały przeprowadzone przez litewskie 
naukowe centrum agrarne i leśne na otwartym polu w 
Babtai, okręg kowieński. 
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Namaczanie 
nasion (wzrost 
urodzaju o 21 %) 

Namaczanie 
nasion (wzrost 
urodzaju o 38 %) 

Namaczanie 
nasion (wzrost 
urodzaju o 48 %) 

 Kontrolny  Po zastosowaniu „BIO PLUS” 



„BIO PLUS“ testy 
Bezpośrednia stymulacja wzrostu roślin poprzez działanie podobnych do złota 
związków, witamin, antybiotyków oraz hormonów wzrostu roślin.  

Te badania z ziemniakami zostały przeprowadzone przez 
litewskie naukowe centrum agrarne i leśne na otwartym 
polu w Babtai, okręg kowieński. 
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Opryskanie gleby 
przez sadzeniem 
5l/ha+1l/ha na 
pierwsze liście 
(MT/ha wzrost 
urodzajności o 78%) 

Opryskanie gleby 
przez sadzeniem 
5l/ha+1l/ha na 
pierwsze liście 
(MT/ha wzrost 
sprzedaży 
urodzajności o 
11,9%) 

Kontrolny  Po zastosowaniu „ BIO PLUS” 



„BIO PLUS“ efekt fizjologiczny 

Powiększa biodostępność na powierzchni korzeni albo nawet w 
membranach komórek korzeni. 

Testy zostały przeprowadzone 
z grochem na polu rolnika 
Leonasa Rudinskasa 
w okręgu kowieńskim, 2016 r. 
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 Kontrolny  Po zastosowaniu „Bio plus” 



„BIO PLUS“ efekt fizjologiczny 

Większa urodzajność nerkowca, bananów i mango. Testy na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
2018 r.  
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 Plantacja bananów  Plantacja nerkowców  Plantacja mango 



Streszczenie 

Podstawowe zalety stosowania nawozu „BIO PLUS“ 

Większa wydajność nawozów i 
pestycydów. 
Większy i bardziej jakościowy urodzaj. 
Rośliny bardziej odporne na stres. 
Lepiej rozwinięta korzenność roślin. 
Zdrowsza i bardziej żywa gleba. 
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Planety „B” po prostu nie ma... 
 

Pytanie nadal bez odpowiedzi: 

 
Więc który scenariusz 

wybierasz?!... 
 Scenariusz #1 

 
Scenariusz #2 

 

CZY 
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Razem możemy zmienić pustynię w 100% organiczną oazę 
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UAB “ESA construction” 
Kod firmy (po. REGON): 304426032 
Kod płatnika VAT (pol. NIP): LT100010552719 
Adres: Minijos g. 2-207C, Klaipėda, LT-91234 
E-mail info@esaconstruction.lt 
Nr. tel. + 370 675 59966, +370 604 43709 
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