32वषार्ंचा
प्रगल्भ अनुभव

कृ षी क्षेत्रात ३२ वषार्ंचा प्रगल्भ अनुभव.
DSIR भारत सरकार द्वारा प्रमािणत सं शोधन आिण िवकास प्रयोगशाळा.
आय. एस. ओ. (ISO) ९००१ , १४००१ आिण ४५ ००१ प्रमािणत.

इकोसटर् (ECOCERT) प्रमािणत उत्पादने.
30 पेक्षा अिधक रसायन मुक्त दजेर्दार जैिवक उत्पादने.
देशभरात िवस्तृत िवतरण नेटवकर् व अनुभवी माकेर् िटगं टीम.

कं पनी पिरचय:
आम्ही मागील तीन दशकांपासून सेंिद्रय शेतीसाठी लागणाऱ्या कृ षी उत्पादन क्षेत्रातील एक अग्रणी कं पनी आहेत. आिण आम्ही भारतामध्ये हिरत क्रांतीच्या
काळात सेंिद्रय शेतीची गरज ओळखून जैव आिण सेंिद्रय कृ षी-रसायनांच्या उत्पादन िनिर्मतीस सुरवात के ली. तसेच आम्ही सातत्याने शेतीमध्ये सेंिद्रय व
जैव-उत्पादनांचा वापर करण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना िदला आहे. सेंिद्रय उत्पादनांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या िपकांचे आिण मातीचे आरोग्य
सुधारण्यास मदत िमळते. ज्यामुळे शेत जमीन दीघर् कालावधी पयर्ंत उप्त्पादन देण्यास सक्षम बनते. तसेच सेंिद्रय व जैव-उत्पादनांचा वापर के ल्याने
रासयिनक खते, कीटक नाशके इत्यादींचा वापर कमी होतो, ज्यामुळे प्राणी, सावर्जिनक आरोग्य आिण कृ षी - पिरसं स्थेचा समतोल राखण्यास मदत िमळते.

ध्येय:
शेतकऱ्यांना आग्रस्थानी ठे ऊन शाश्वत शेतीतून अिधक उत्पन्न िमळवणे व पयार्वरणाचे जतन करून जैवतं त्रज्ञान
क्षेत्रात राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दजार्त्मक नावलौिककता प्रस्थािपत करणे.
उिध्दष्टे:
आमच्या नावीन्यपूणर् सं शोधनातून कृ षी जैवतं त्रज्ञानाचे फायदे तसेच गुणवत्तापुणर् व आिर्थकदृष्टया िकफायतशीर उत्पादने जगभरातील
शेतकऱ्यापयर्ंत पोहचवणे हे आमचे ब्रीद आहे.
सं शोधन आिण िवकास :
आमच्या िवकिसत जैवतं त्रज्ञानाच्या माध्यमातून जगभरातील शेतकऱ्यांना सुधािरत आिण शाश्वत शेतीमध्ये सामील
करणे व योग्य ते मागर्दशर्न करुन अिधक उत्पन्न घेण्यात मदत करणे.
आमच्या डी. एस. आय. आर. (DSIR) भारत सरकार द्वारा प्रमािणत प्रयोगशाळे द्वारे िवकिसत.
उत्पादनांचे वैिशष्ट्ये :
• मातीची सुपीकता कायम राखते.
• िनरोगी आिण सुरिक्षत खाद्यान्नांचे उत्पादन घेणे शक्य होते.
• लागवड खचर् कमी करून शेती उत्पादनात वाढ करते.
• पिरणामकारक व अंश िवरिहत कीड व रोग िनयं त्रण करण्यास मदत करते.
• शेती आिण आसपासच्या क्षेत्रात जैव िविवधता आिण नैसिर्गक सं साधनांचे जतन करण्यास मदत होते.

पुरस्कार:

राष्ट्रीय उत्पादकता
पुरस्कार (१९९७)
माजी राष्ट्रपती डॉ. के . आर
नारायण यांच्या हस्ते

उत्कृ ष्टता पुरस्कार
(२०१५)
द इिन्स्टट्यूट ऑफ
इं िजिनअसर् IEI
इं डस्ट्री द्वारे

औद्योिगक उत्कृ ष्टता
पुरस्कार
जागतीक चेंबर ऑफ
कॉमसर् अँड इं डस्ट्रीज द्वारे

औद्योिगक सुरक्षा
पुरस्कार
महाराष्ट्र औद्योिगक सुरक्षा
आिण आरोग्य
िवभागाद्वारे (DISH)

शरद के ळकर
पुरस्कार

स्टेट इं डस्ट्रीयल अँड
इन्व्हेस्टमेंट कॉपोर्रेशन
ऑफ महाराष्ट्र िल.
(SICOM) द्वारे

रासायिनक शेतीचे दुष्पिरणाम
गेल्या अनेक वषार्ंपासून जिमनीत रासायिनक खतांचा मारा सुरु आहे. त्यामुळे िपकांच्या वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या िजवाणूं चा सं पूणपर् णे नाश
झाला आहे. तसेच या रासायिनक घटकांचे अंश जिमनीत उरतात जे पुढील िपकांकिरता सुद्धा हािनकारक ठरतात. यामुळे जिमनीचा पोत तर खराब
झालाच आहे तसेच जमीन नापीक व िनजीर्व होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. रासायिनक खतांच्या अितवापरामुळे जिमनीची पाणी धरुन
ठे वण्याची क्षमता कमी झाली असून रोग प्रितकार शक्ती सुद्धा पूणपर् णे कमी झाली आहे त्यामुळे बुरशीनाशक व कीटनाशकांवरील खचर् अतोनात
वाढले आहेत. हल्लीच्या काळात िपकांना पाणी पुरिवण्याची गरज तीन पटींनी वाढली आहे.
पूवीर् ३ ते ४ वेळा पाणी देऊन उत्तम पीक येत होते. तसेच रासायिनक कीटकनाशकांच्या अितवापरामुळे सं पूणर् मानवीजीवनाच्या आरोग्यावर गं भीर
पिरणाम झाले असून भावी िपढीला सुद्धा याचा धोका उद्भवतो आहे. या सवर् गोष्टींवर आळा घालून िनरोगी जीवन जगण्यासाठी आिण भावी िपढीचे
आयुष्य शाबूत ठे वण्यासाठी रासायिनक खते व कीटकनाशके यांचा वापर कमी करून सेंिद्रय आिण जैिवक उत्पादनांचा वापर के ल्यास खालील प्रकारे
लाभ िमळतात.

जैिवक शेतीचे अमूल्य फायदे
• शेतीचा लागवड खचर् कमी होतो व कमी खचार्त अिधक उत्त्पन्न घेणे शक्य होते त्याचबरोबर मातीचे स्वास्थ सं पूणपर् णे सुधारले जाऊन िपकांना
आवश्यक ते पोषण योग्य त्या वेळेत पुरिवले जाते व मातीची पाणी िटकवून ठे वण्याची क्षमता वाढिवते.
• रासायिनक अथवा कु ठलाही िवषारी अंश न येता अिधक उत्पन्न घेता येते व िमत्र कीटकांची सं ख्या वाढिवली जाऊन नैसिर्गक कीड व्यवस्थापन
करणे शक्य होते व तसेच जिमनीमधील सूक्ष्मजीवांची मोठ्या प्रमाणात वाढ होते.
• प्रदू षणमुक्त व िनरोगी जीवन प्रदान करण्यात जैिवक शेतीचा वाटा अितशय मोठा आहे.

जैिवक कीटकनाशके :
एकाच वगार्तील रासायिनक कीटकनाशके पुन्हा-पुन्हा वापरल्यास कीटकांच्या शरीरात या
कीटकनाशकांिवरुद्ध सं रक्षण यं त्रणा िनमार्ण होते. त्यालाच आपण िकडीमध्ये प्रितकारशक्ती िनमार्ण
झाली असे म्हणतो. जर आपणांस िह रोग प्रितकारशक्ती कमी करून कीड िनयं त्रण करावयाचे
असल्यास िशफारस के लेली जैिवक कीटकनाशके िकडींवर प्रभावी ठरतात व योग्य फवारणी तं त्रज्ञान
वापरुन िकडींवर अपेिक्षत िनयं त्रण हमखास िमळवता येत.े

ॲग्रोनीम (ॲझािडरॅिक्टन)
ॲग्रोनीम हे कडुिलबं ाच्या िबया (िनबं ोळी) म्हणजेच ॲझािडरॅिक्टन इं िडका पासून तयार
के लेले नैसिर्गक िकटकनाशक आहे. जे िविवध कीटकांवर प्रभावी आहे .ॲग्रोनीम हे
कीटकांच्या हल्ल्यांपासून िपकांचे सं रक्षण करते.
फायदे:
• ॲग्रोनीम हे कीटक आिण परावृत्तक प्रभाव असलेले िकटकनाशक आहे.
• ॲग्रोनीम हे वनस्पतजन्य असल्यामुळे िपकांमध्ये कु ठल्याही प्रकारचे अवशेष राहत नाहीत.
• ॲग्रोनीम हे कीटकांची वाढ आिण िवकास होण्यास अडथळा िनमार्ण करते.
• ॲग्रोनीम हे अळीनाशक, तसेच काही प्रमाणात पोटिवष म्हणून काम करत असल्यामुळे
कीटकांवर प्रभावी िनयं त्रण करता येते.
• ॲग्रोनीम वापराद्वारे फळे पोखरणारी अळी, खोड िकडे, अिळवगीर्य आिण रस शोषक
कीटक जसे की फु लिकडे, पांढरी माशी, मावा इत्यादी िविवध प्रकारच्या कीटकांवर
िनयं त्रण के ले जाते.
डोस:
१ ते १.५ िमली प्रित िलटर पाण्यामध्ये फवारणी करीता वापरावे.
िशफारस के लेली िपके :
तृणधान्ये, फळ िपके , फु लांची िपके , हिरतगृह लागवड, फळबागा,
भाजीपाला िपके आिण शोभेच्या वनस्पती.

िमटलार प्लस
बायोिफक्स िमटलार प्लस हे कडुिनबं आधािरत तसेच इतर कीटकनाशक
गुणधमर् असलेल्या वनस्पतींच्या अकार्ंवर आधािरत जैव-कीटकनाशक आहे.
िमटलार प्लस हे िविवध कीटक, आिण कीटकांवर आधािरक िवशेषतः
लाल कोळी आिण अळी या सारख्या सवर् रस शोषक कीटकांचा सं पूणपर् णे नायनाट
करते. तसेच िपकांसाठी हािनकारक असलेल्या कीटकांना िपकांचे नुकसान करण्यापासून,
अंडी घालण्यापासून,व पानातील रसशोषण्या पासून थांबिवण्यात मदत करते.
िमटलार प्लस हे वनस्पती जन्य असल्यामुळे पाण्यात सहज िमसळते.
फायदे:
• पूणपर् णे नैसिर्गक ,िबनिवषारी असल्यामुळे वनस्पती आिण िमत्र कीटकांसाठी कोणत्याही
प्रकारे हािनकारक नाही.
• िमटलार प्लस च्या वापरामुळे वनस्पतींमध्ये कु णत्याही प्रकारचे रासायिनक अंश राहत नाहीत म्हणून
िमटलार प्लस सेंिद्रय शेती साठी आदशर् कीटकनाशक ठरते.
• िमटलार प्लस हे िकटकांवर घातक, परावृत्तक,
खाद्यिवरोधक आिण वाढ रोधक म्हणून काम करते
डोस:
फवारणीसाठी:
१ ते १.५ िमली िमटलार प्लस प्रित िलटर
पाण्यामध्ये फवारणी करीता वापरावे.
िशफारस के लेली िपके :
चारा िपके , फु ले, शोभेची िपके , फळे ,भाजीपाला,
रोपवािटका, तेलिबया, तृणधान्ये आिण कडधान्य इत्यादी.

िमटलार- ई (इमामेिक्टन बेंझोएट १. ९ % EC)
िमटलार-ई हे इमामेिक्टन बेंझोएट १. ९ % EC चे िमश्रण आहे. हे एक अत्यं त
प्रभावी आिण कमी िवषारी कीटकनाशक आहे. जेव्हा िमटलार-ई आळयांच्या
सं पकार्त येते तेव्हा ते आळयांचा पोटात प्रवेश करून तेथे आपली प्रिक्रया सुरू करते.
त्यामुळे प्रभािवत अळ्या अधार्ंगवायू होतात आिण सं पकार्त आल्यानं तर काही वेळातच
अन्न घेणे बं द करतात व नं तर त्या ७२ तासांनी मरतात.
फायदे:
• इमामेिक्टन मोठ्या प्रमाणावर अळीवगीर्य कीटक िनयं ित्रत करण्यासाठी वापरले जाते.
• िविवध प्रकारच्या कीटकांवर प्रभावी िनयं त्रण ठे वते .
• िमटलार-ई हे सवर् प्रकारचे कोळी , कापूसवरील बोंडअळी, पाने गुंडाळणारी आळी,
आिण भातामधील िहस्पा ,आिण हरभऱ्यावरील घाटे अळी यांच्यावर िनयं त्रण ठे वते.
डोस:
फवारणीसाठी १-१.५ िमली/िलटर पाण्यासाठी वापरावे.
िशफारस के लेली िपके :
कापूस, सोयाबीन, िमरची, टोमॅ टो, भुईमूग, तृणधान्ये, कडधान्ये, धान्य,
भाजीपाला, फु ले व फळे िपके व इतर िपके .
बायोफाइटर
बायोिफक्स बायोफाइटर हे इ.पी.एन. तं त्रज्ञान व नैसिर्गकिरत्या मातीमध्ये आढळणाऱ्या सूक्ष्मजीवांवर आधािरत एक जैिवक
कीटकनाश आहे. बायोफाइटर मधील सूक्ष्मजीव कीटकांचा प्रादभ
ु ार्व रोखण्यास आिण अळीवगीर्य कीटकांवर प्रभावी िनयं त्रण ठे वण्यास
मदत करतात. यात प्रित पॅ केट लाखो सूक्ष्म जीवांचा समावेश आहे. बायोफाइटर हा मोठ्या प्रमाणात सूक्ष्मजीव मातीमध्ये सोडतो.
ते सूक्ष्मजीव स्वतं त्रिरत्या हालचाल करून लक्ष असलेल्या
कीटकांना शोधतात
िवशेषतः हुमणी अळी आिण वाळवी तसेच मातीमध्ये राहणार्या अनेक
प्रकारच्या कीटकांना सं क्रिमत करतो जसे की पतं ग, फु लपाखरे,माशी,
अळी कीटक, लष्करी अळी, खोड कीड आिण शेंड्यातील कीड
इत्यादींना िनयं ित्रत करतात.
फायदे:
• बायोफाइटर हा कीटक अळ्यांचे प्रभावी आिण जलद िनयं त्रण ठे वण्यास
मदत करतो.
• बायोफाइटर हा वनस्पतींमध्ये कु णत्याही प्रकारचे रासायिनक अंश न ठे वता
कीटकांचे िनयं त्रण करतो.
• बायोफाइटर हा िकटक िनयं त्रणाचा नैसिर्गक प्रभावी मागर् आहे.
• बायोफाइटर हा फवारणी ,आळवणी तसेच िसचं न पध्तीने वापरू शकतो.
• बायोफाइटर मुळे िपकाचे उत्पादन वाढवण्यास मदत होते.
डोस:
आळवणीसाठी:- २०० िलटर पाण्यात १ िक.ग्रॅ. बायोफाइटर
एक एकरसाठी वापरावे .

िशफारस के लेली िपके :
ऊस, भुईमूग, भाजीपाला, कापूस, तृणधान्ये, कडधान्ये, धान्य,
फु ले व फळे िपके व इतर िपके .

अजय नीम प्लस (नीम के क)
बायोिफक्स अजय नीम प्लस हे कडुिनबं ाच्या िनबं ोळी पासून बनवलेली अझािडराक्टीन ने
समृद्ध अशी िनबोळी पेंड आहे . जे कीटकनाशक गुणधमार्ंसह हळूहळू नैसिर्गक खत
म्हणून देखील कायर् करते. तसेच सूत्रकृ मींना आळा घालण्याचे काम करते.
फायदे:
• िनबं ोळी पेंडीने मातीची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते.
• झाडे आिण फळांची वाढ होण्यास मदत करते.
• अजय नीम प्लस हे त्याच्या कीटकनाशक गुणधमार्ं मुळे वनस्पतींना सं रक्षण कवच प्रदान
करून कीड व रोगांपासून सं रक्षण करते.
मात्रा :
ऊस 250 िकलो/एकर कापूस, बटाटा, कांदा, लसूण - १००िकलो/एकर
शोभेच्या वनस्पती, तृणधान्ये, तेलिबया,
भाज्या - ५० िकलो/एकर फळे - ५०० ग्रॅम/रोप /झाड
िशफारस के लेली िपके :
द्राक्षे, आंबा, के ळी, मोसं बी ,काजू , टोमॅ टो,
फ्लॉवर, बटाटा, कांदा, कापूस इत्यादी.
बायो-गाडर्
बायोिफक्स बायो-गाडर् हे एक वनस्पतीजन्य उत्पादन असून यामध्ये आयुवेर्िदक तत्वांवर
आधािरत शिक्तशाली फ्लेव्होनॉइड्स आिण टपेर्नॉईडस अकर् आहेत.
फायदे:
• बायो-गाडर् च्या वापराने के वडा , भुरी यांसारख्या घातक रोगांवर तसेच पांढरी माशी आिण
फु लिकडे यांसारख्या कीटकांवर िनयं त्रण िमळवणे शक्य होते .
• हे िविवध रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढवते. हे पयार्वरणास अनुकूल आहे कारण बायो-गाडर्
मातीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अंश िशल्लक ठे वत नाही.
मात्रा:
१-२ िमली/िलटर पाण्यात फवारणीसाठी वापरावे.
िशफारस के लेली िपके :
द्राक्षे, भाजीपाला, शोभेची झाडे, फळे िपके , इत्यादी .
(बायो-गाडर् हे सेंिद्रय शेतीस आदशर् उत्पादन आहे.)
बायोसान (करंज अकर् )
बायोिफक्स बायोसान हे करंज अकर् पासून तयार के लेले एक उत्पादन आहे. म्हणजे
पोंगािमया िपनाटा अकर् ज्यामुळे झाडे िजवाणूजन्य रोगांपासून सुरिक्षत राहतात.
करंज तेलामध्ये िविवध प्रकारचे शिक्तशाली कीटकनाशक गुणधमर् आहेत.
ज्यामुळे ते अनेक कीटक आिण रोगांपासून िपकांना सुरिक्षत ठे वतात.
फायदे:
• बायोसन हे िजवाणूजन्य रोगांमुळे होणाऱ्या िपकांचे नुकसान कमी करते.
• बायोसन हे वनस्पतींच्या वाढीस मदत करते आिण िवषाणूजन्य सं सगार्पासून िपकांचे सं रक्षण करते.
मात्रा:
२-३ ग्रॅम/िलटर पाणी फवारणीसाठी वापरावे.
िशफारस के लेली िपके :
द्राक्षे, डािळंब, टरबूज, टोमॅ टो, बटाटा, िमरची, वांगी, सूयर्फूल, मका, आंबा, आिण फु लकोबी,
तृणधान्ये, कडधान्ये, धान्य इ.

स्यूडो-गाडर् (स्यूडोमोनास फ्लूरोसेन्स)
बायोिफक्स स्यूडो-गाडर् (स्यूडोमोनास फ्लूरोसेन्स १% डब्ल्यू .पी) हे एक जैव-कीटकनाशक आहे. ज्यामध्ये िनमॅ टोफॅ गस बुरशीचे
रूपांतर आहे. जे जैव-िनयं त्रणासाठी वापरले जाते आिण बुरशीजन्य सं सगार्पासून िबया व मुळांचे सं रक्षण करते .
तसेच वनस्पती रोगांपासून सुद्धा रक्षण करते .हे एक िनवडक जैव-िनयं त्रण घटक
असल्यामुळे सवर् प्रमुख माती-जिनत नेमाटोड्स आिण िवल्ट
सारख्या रोगांवर िनयं त्रण ठे वते.
फायदे:
• स्यूडो-गाडर् हे िबयाणे आिण मुळांचे बुरशीजन्य रोगांपासून
सं रक्षण करते व वनस्पतींना रोग होण्यापासून थांबवते.
• स्यूडो-गाडर् मध्ये सूत्रकृ िमनाशक गुणधमर् आहे ज्यामुळे
िनमॅ टोडचे िनयं त्रण के ले जाते .
• स्यूडो-गाडर् हे वापरास सुरिक्षत आहे व उत्पादन खचर्ही कमी करते.
मात्रा:
िबयाणे प्रिक्रयेसाठी: २० ग्रॅम / िकलो िबयाणे.
शेणखत: १ िकलो/ १ टन शेणखत.
िशफारस के लेली िपके :
कापूस, भुईमूग, तृणधान्ये, कडधान्ये,
भाजीपाला, फु ले व फळे िपके व इतर िपके .
व्हटीर्-गाडर् (व्हटीर्िसिलयम क्लॅ िमडोस्पोिरयम)
बायोिफक्स व्हटीर्-गाडर् व्हटीर्िसिलयम क्लॅ िमडोस्पोिरयम १% डब्ल्यू .पी चे एक अनोखे िमश्रण आहे. जे िविवध बुरशींनचे जैिवक
पद्धतीने िनयं त्रण करण्यास मदत करते तसेच मुळांसाठी अितशय घातक असणारे रूट-नॉट नेमाटोड्स व इतर मृदाजिनत
कीटकांवर प्रभावी िनयं त्रण िमळवते.
फायदे:
• व्हटीर्-गाडर् हे रूट-नॉट नेमाटोड्सचे जैिवक िनयं त्रण करते.
• व्हटीर्-गाडर् हे पयार्वरण-अनुकूल असल्यामुळे हे वापरास
सुरिक्षत आहे व उत्पादन खचर् ही कमी करते
मात्रा:
िबयाणे प्रिक्रयेसाठी: २० ग्रॅम / िकलो िबयाणे.
शेणखत: १ िकलो/ १ टन शेणखत.
आळवणी साठी
आळवणी आिण फवारणीसाठी १० ग्रॅम प्रित िलटर पाण्यात िमसळा.
िशफारस के लेली िपके :
कापूस, भुईमूग, , तृणधान्ये, कडधान्ये, धान्य, भाजीपाला,
फु ले व फळे िपके व इतर िपके .

बायोलेक्झीन ९५ (प्रोिहिबटन्स आिण फायटोलेिक्झन्स)
बायोलेक्झीन मध्ये नैसिर्गकिरत्या वनस्पतींत आढळणारे प्रोिहिबटन्स व सं प्रेरक िमिश्रत के लेली
आहेत त्यामुळे तो वनस्पतींना अनेक िजवाणूजन्य रोगांपासून सुरिक्षत ठे वतो. त्यामुळे रोग
होण्याची व पसरवण्याची प्रिक्रया थांबवली जाते. बायोलेिक्झन ९५ मध्ये िविवध प्रकारचे
नुकसान करणाऱ्या जीवाणूं चा नाश करण्यासाठी आवयशयक असलेल्या घटकांचा समावेश
आहे. बहुतेक िपकांमध्ये नैसिर्गक जैव-रसायनांची कमतरता असते आिण म्हणून िविवध जैव
रसायनांचा अभाव भरून काढण्यासाठी िपकांच्या पानांवर बायोलेक्झीन ९५ ची फवारणी
के ली जाते.

फायदे:
ं ा रोग,फळ कु जणे, उशीरा येणारा करपा,
• बायोलेिक्झन ९५ हे दावण्या ,के वडा रोग , िडक्य
कु ज इत्यादी रोगांपासून िपकांचे रक्षण करते.
• िनरोगी पीक म्हणजेच उत्तम दजार्चे उत्पादन िमळवून देण.े

मात्रा:
पणार्संबं धी फवारणीसाठी:
०.५-१ िमली प्रित िलटर पाण्यात िमसळा. (फवारणी करता)
३-४ पानांची अवस्था -१.५-२िमली प्रित िलटर पाण्यात. (फवारणी करता)
५.-८ पानांची अवस्थ- २-३ िमली प्रित िलटर पाण्यात. (फवारणी करता)

िशफारस के लेली िपके :
सवर् फळ िपके , फळबागा, भाजीपाला आिण नगदी िपके जसे द्राक्षे, आले आिण हळद इ.
िकटो-स्टार
बायोिफक्स िकटो-स्टार हे एक प्रभावी वनस्पतीजन्य तेल आिण फॅ ट
नॅ नोपॉलीसॅ कॅराइडस व स्टॅ िबलायजसर्नी युक्त आहे. जे आद्रर् वातावरणामुळे
येणाऱ्या व मातीच्या पिरिस्थतीमुळे सं भव होणाऱ्या बुरशीजन्य हल्ल्यापासून
आिण रोगांपासून िपकांना सुरिक्षत ठे वते तसेच बुरशीजन्य सं सगार्ची
तपासणी करते.
फायदे:
• िकटो-स्टार हे भुरी , झान्थोमोनास, बुरशी येण,े , िजवाणूजन्य करपा , काळे डाग
इत्यादीपासून िपकांचे सं रक्षण करते.
• िकटो-स्टार हे रोपांच्या वाढीसाठी पोषक तत्वे म्हणून देखील मदत करते.
• िकटो-स्टार हे िवषमुक्त आिण िपकांसाठी सुरिक्षत आहे.
• िकटो-स्टार यामध्ये अँटी-बॅ क्टेिरयल आिण अँटी-व्हायरल गुणधमर् आहेत.
तसेच िपकांच्या वाढीसाठीं उपयुक्त पोषक तत्वे आहेत.
डोस:
फवारणीसाठी:
१-२ िमली/िलटर पाण्यामाध्ये (फवारणी करता)
िशफारस के लेली िपके :
कापूस, भुईमूग, तृणधान्ये, डाळी, धान्य, भाजीपाला, फु ले व फळ िपके आिण इतर िपके .

अजय सल्फ (सल्फर ४०%)
बायोिफक्स अजय सल्फ एक बुरशीनाशक आहे. जे भुरी रोगािवरुद्ध
अत्यं त प्रभावी आहे. यामध्ये ४०% सल्फर आहे जे सवर् िपकांची
उत्तम वाढ आिण िवकासासाठी अत्यं त आवश्यक आहे.
वनस्पतींमध्ये प्रिथने, जीवनसत्त्वे आिण हिरतद्रव्य तयार करण्यासाठी हा
एक महत्वाचा घटक आहे.
फायदे:
• अजय सल्फ भुरी ,गमोिसस, डॉिम्पगं ऑफ, कळ्या कु जणे, फळ कु जणे, उशीरा
येणारा करपा, कु ज इत्यादी रोगांपासून िपकांचे रक्षण करते.
• अजय सल्फ भुरी, चट्टा रोग आिण सवर् प्रकारच्या कोळी िकडींवरती िवशेष
िनयं त्रण ठे वते.
मात्रा:
फवारणीसाठी:
०.५-१ िमली प्रित िलटर अजय सल्फ पाण्यात िमसळा. (फवारणी करता)
३-४ पानांची अवस्था - १.५-२ िमली प्रित िलटर पाण्यात (फवारणी करता).
५-८ पानांची अवस्था - २-३ िमली प्रित िलटर पाण्यात. (फवारणी करता)
िशफारस के लेली िपके :
कापूस, द्राक्षे, भुईमूग, स्ट्रॉबेरी, टोमॅ टो आिण इतर िपके .

जैिवक खते:
िपकांच्या वाढीस आवश्यक असणाऱ्या मुख्य अन्नघटक जसे, नत्र, स्फु रद, पालाश
इ. िपकांस योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याचे काम ही जैिवक खते करतात.
यामुळे रासायिनक खतांवरील खचर् कमी होतो व जिमनीत िस्थर झालेले नत्र, स्फु रद,
पालाश िपकांना उपलब्ध होते.

अजय ॲझो एस.एफ (ॲझोटोबॅ क्टर)
बायोिफक्स अजय ॲझो एस. एफ हे ॲझोटोबॅ क्टर प्रजातींवर आधािरत एक शिक्तशाली जैव- खत आहे.
वनस्पतीच्या आिण िपकांच्या वाढीसाठी नायट्रोजनची अत्यं त गरज असते. ॲझोटोबॅ क्टर वनस्पतींना
वातावरणातील नत्र उपलब्ध करून देते व िपकांच्या वाढीसाठी मदत करते. म्हणून नत्राची कमतरता भरून
काढण्यासाठी अजय ॲझो हे एक दजेर्दार उत्पादन आहे. अजय अझो हे सवर् िपकांसाठी वापरता येतो.
फायदे:
• अजय ॲझो वातावरणातील नायट्रोजनचे उपलध करून देत.े
• अजय ॲझो हे िबयाणे उगवण्याची क्षमता, रोपांची वाढ आिण उत्पादन वाढवण्यास मदत करते.
डोस:
बीजप्रिक्रया:
• अजय अझो 3 िम.ली. प्रित िक. ग्रॅ .िबयाण्यासाठी.
• १० िलटर पाण्यात १०० िम.ली. रोपांच्या मुळावर देण्यासाठी.
ं न:२-३ िलटर प्रित एकर वापरा.
• िठबक िसच
िशफारस के लेली िपके : सवर् िपकांसाठी.

स्फु रदा एस.एफ. (फॉस्फे ट िवद्राव्य िजवाणू) (पी. एस. बी.)

मुख्तत्वे नैसिर्गकिरत्या जिमनीत स्फु रदची उपलब्धता फारच कमी प्रमाणात आढळून येत.े परं तु हे िपकांच्या
वाढप्रिक्रयेत गरजेचे असल्यामुळे याची मोठ्या प्रमाणात गरज भासते . स्फु रदा एस.एफ. हे फॉस्फे ट आधािरत
जैव खत आहे जे वनस्पतींना आवश्यक स्फु रदा उपलब्ध करून देत.े

फायदे:

• स्फु रदा एस.एफ हे कृ षी िपकांसाठी फॉस्फे ट उपलब्ध करुण देते .
• स्फु रदा एस.एफ हे िनरोगी पीक,फळ, रोग प्रितकारशक्ती आिण उच्च उत्पादनासाठी मदत करते.
• स्फु रदा एस.एफ हे कृ ित्रम /रासायिनक खतांचा वापर कमी करते.

मात्रा:

बीजप्रिक्रया:
१ िकलो िबयाण्यासाठी ४ िम.ली. प्रित िक. ग्रॅ .
रोपांच्या मुळावर उपचार: १० िलटर पाण्यात १०० िम.ली.
ं न: ३ ते ५ िलटर प्रित एकर िमसळा
िठबक िसच

िशफारस के लेली िपके :
सवर् िपकांसाठी

अजय पोटॅ श एस.एफ. (के .एम.बी.)
बायोिफक्स अजय पोटॅ श हे पोटॅ िशयम वर आधािरत जैव-खत आहे. जे जिमनीत िवरघळणाऱ्या पोटॅ शला एकत्र
करून योग्य त्या स्वरूपात झाडांना उपलब्ध करून देत.े जे पेशी िवभाजन आिण जिमनीत नवीन उती िवकिसत
होण्यास मदत करते. त्यामुळे जिमनीची सुपीकता वाढू न िपकांची वाढ आिण उत्पादकता सुद्धा वाढते.
फायदे:
• अजय पोटॅ श हे वनस्पतीमध्ये पोटॅ शची (K) उपलब्धता वाढवते.
• अजय पोटॅ श मुळे िपकांच्या उत्पादनात वाढ होते.
• अजय पोटॅ श हे जिमनीची सुपीकता आिण वनस्पतीमध्ये असलेली रोगप्रितकारक शक्ती वाढवते.
• अजय पोटॅ श मुळे रासायिनक खतांचा वापर कमी करावा लागतो.
मात्रा:
बीजप्रिक्रया: १ िकलो िबयाण्यासाठी ४ िम.ली.वापरावे.
रोपांच्या मुळावर उपचार: १० िलटर पाण्यात १०० िम.ली. वापरावे.
ं न: ३ ते ५ िलटर प्रित एकर िमसळा.
िठबक िसच
िशफारस के लेली िपके :
सवर् िपकांसाठी.

अजय वॅ म (जैिवक खत)
बायोिफक्स अजय वॅ म हे बुरशी आिण मायकोरायझा आधािरत जैव खत आहे.
जे वनस्पतीला नायट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटॅ िशअम (K) कॅ िल्शयम (Ca),
ं (Zn) यांसारखे खिनज घटक जिमनीतून शोषून घेण्यास मदत करते.
आिण िझक
वनस्पतींच्या मुळांची वाढ तसेच दष्क
ु ाळी पिरिस्थती मध्ये िपकांची िटकू न
राहण्याची क्षमता वाढवण्यास मदत करते.
फायदे:
• िपकांच्या मुळांची वाढ आिण िवकास करण्यास मदत करते.
• सवर् िपकांमधील पोषक तत्वे वाढवते.
• अजय वॅ म हे दष्क
ु ाळ, रोगाचा प्रादभ
ु ार्व आिण पोषक तत्वांची कमतरता
यासारख्या तणावाच्या पिरिस्थतीवर मात करते.
• िपकाची प्रितकारशक्ती वाढते.
मात्रा:
ं नाद्वारे : १०० ग्रॅम अजय व्हॅम २०० िलटर पाण्यामध्ये िमसळवून एक एकर
िठंबक िसच
साठी आळवणी करावी.
मातीत िमसळवून देण्या करीता: १०० ग्रॅम अजय व्हॅम ५० िकलो इतर खतांसोबत
िमसळवून द्यावे.
िशफारस के लेली िपके :
अजय वॅ म सवर् िपकांसाठी योग्य आहे.

सूक्ष्मघटकद्रव्ये / अन्नद्रव्येः
िपकाच्या पिरपुणर् वाढीसाठी ५० पीपीएम पेक्षा कमी प्रमाणात लागणा-या अन्नद्रव्यांना सुक्ष्म अन्नद्रव्ये
म्हणुन ओळखले जाते व िपकांच्या गरजेएवढ्या अन्नद्रव्यांच्या मात्रेचा पुरवठा जिमनीतून खते वापरूनच
करावा लागतो.
उपलब्ध अन्नद्रव्यांचे प्रमाण, कमतरता असलेली अन्नद्रव्ये इत्यादींचे योग्य िनदान करूनच यांचा वापर
ं नाच्या माध्यमातून िवद्राव्य स्वरूपाची खते िपकाच्या गरजेनुसार
फायदेशीर ठरतो तसेच िठबक िसच
िदल्यामुळे अन्नद्रव्यांची कायर्क्षमता खूप मोठ्या पटीने वाढिवता येत.े तसेच िपकांच्या वाढीसाठी
आवश्यक ते सं पूणर् सूक्ष्मअन्नद्रव्ये आमच्या उत्पादन प्रणाली मध्ये उपलब्ध आहेत.

मायक्रो कॉम्बी-एल
ं , बोरॉन, मॉिलब्डेनम, लोह, मॅं गनीज आिण तांबे यांसारख्या
मायक्रो कॉम्बी-एल हे िझक
सूक्ष्म पोषक घटकांवर आधािरत एक िमश्रण आहे. जे द्रव आिण स्थायू स्वरूपात उपलब्ध
आहे. मायक्रो कॉम्बी एल हे योग्य प्रमाणात अन्नद्रव्यांचा पुरवठा करून िपकांचे
उत्पादन वाढवते.
फायदे:
• मायक्रो कॉम्बी-एल हे िपकांसाठी आवश्यक असलेले सहा सूक्ष्मघटक सं तुिलत प्रमाणात
पुरवते आिण पोषक तत्वांची कमतरता भरून काढण्यास मदत करते.
• मायक्रो कॉम्बी-एल हे सवर् िपकांमध्ये रोग प्रितकारशक्ती वाढवते.
• मायक्रो कॉम्बी-एल हे उत्पादन वाढवते आिण उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारते.
मात्रा:
फवारणीसाठी १ िमली/िलटर पाण्यामध्ये वापरावे .
िठबक िसचं न: मायक्रो-कॉम्बी एल ५००िमली प्रित एकर,
मायक्रो कॉम्बी एफ ५०0 ग्रॅम प्रित एकर.
िशफारस के लेली िपके :
तृणधान्ये, कडधान्ये, सोयाबीन, भुईमूग, ऊस, कापूस,
डािळंब, फळ िपके , आिण भाजीपाला इ.

बोरॉन २०%
बायोिफक्स बोरॉन २०% हे िपकांना बोरॉनची उपलध्दता त्विरत व योग्य
वेळी करून देते .जे फु लांच्या फलनात महत्वाचे काम करते .
फायदे:
• बोरॉन हे फु लधारणा वाढवते, फु ले गळती थांबवते आिण फळांना तडे
जाण्यास टाळते.
• वनस्पतीच्या सं प्रेरक पातळीचे िनयमन करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
मात्रा:
१ ते १.५ ग्रॅम बोरॉन १ िलटर पाण्यात
िमसळून फवारणी करावी.
िशफारस के लेली िपके :
सवर् िपकांसाठी िशफारस .

ं इ.डी.टी.ए. १२%
िझक
ं इ.डी.टी.ए. १२% हे पावडरी सूत्रीकरण आहे. जे पूणपर् णे पाण्यात िवरघळते आिण
बायोिफक्स िझक
ं हा घटक झाडांमध्ये प्रिथने तयार करण्यासाठी अत्यं त
वनस्पतींद्वारे सहजपणे शोषले जाते. िझक
आवश्यक आहे.
फायदे:
ं अनेक वनस्पतींची वाढ िनयमकांचे सं श्लेषण िनयं ित्रत करते.
• िझक
ं िबयाण्यांची उगवण आिण वनस्पतींची जोम वाढवते.
• िझक
डोस:
ं ई.डी.टी.ए. १ िलटर पाण्यात िमसळून
०.५ ते १० ग्रॅम िझक
फवारणी करावी.
िशफारस के लेली िपके :
सवर् िपकांसाठी िशफारस करा.
कॅ िल्शयम इ.डी.टी.ए. १०%
बायोिफक्स कॅ िल्शयम इ.डी.टी.ए. १०% हे िपकांच्या चांगल्या वाढीसाठी आिण गुणवत्तेसाठी
योग्य आहे. कॅ िल्शयम इ.डी.टी.ए. हे पाण्यामध्ये पूणपर् णे िवरघळणाऱ्या स्वरूपात असल्याने
िपकांद्वारे त्विरत शोषण के ले जाते.
फायदे:
• कॅ िल्शयम वनस्पतींच्या पेशी िभित्तकांना एकत्र ठे वण्यासाठी जबाबदार आहे.
• कॅ िल्शयमच्या कमतरतेमुळे वनस्पतींच्या पेशींचा िवकास कमी होऊ शकतो.
• कॅ िल्शयम वनस्पतींच्या िवक्रीयोग्य भागांचा आकार वाढवते.
मात्रा:
०.५ ते १ ग्रॅम १ िलटर पाण्यात िमसळून फवारणी करावी.
िशफारस के लेली िपके :
सवर् िपकांसाठी.
मॅ ग्नेिशयम इ.डी.टी.ए.६%
बायोिफक्स मॅ ग्नेिशयम ई.डी.टी.ए. ६% हे एक वनस्पतींसाठी आवश्यक असलेले सूक्ष्म
पोषक घटक आहे. सूक्ष्म पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे उत्पादनात घट होऊन
िविवध रोग होण्याची शक्यता वाढते.
फायदे:
• मॅ ग्नेिशयम ई.डी.टी.ए. हे हिरतद्रवाचा मुख्य घटक आहे. तसेच मॅ ग्नेिशयम ई.डी.टी.ए.
वनस्पतींमध्ये िहरवळ िटकवून ठे वण्यास मदत करतो. क्लोरोिफल कमतरतेमुळे
वनस्पतींची वाढ खुं टते.
• मॅ ग्नेिशयम ई.डी.टी.ए. हे प्रकाश सं श्लेषणात
महत्त्वाची भूिमका बजावते.
मात्रा:
०.५ -१ ग्रॅम प्रित िलटर पाण्यात िमसळून
फवारणी करावी.
िशफारस के लेली िपके :
सवर् िपकांसाठी.

फे रस इ.डी.टी.ए.१२%
बायोिफक्स फे रस इ.डी.टी.ए. १२% मध्ये फे रस आिण लोह असते. जे िपकांच्या चयापचय
प्रिक्रयेत मदत करते.
फायदे:
• फे रस आम्लयुक्त जिमनीत रोपांच्या वाढीमध्ये महत्वाची भूिमका बजावते.
• वनस्पतींच्या चांगल्या वाढीसाठी फे रस इ.डी.टी.ए. गरजेचे आहे.
• फे रस इ.डी.टी.ए. १२% मध्ये फे रस आिण लोह आहे जे हिरतद्रव्य िनिर्मतीसाठी एक उपयुक्त
घटक आहे. ज्यामुळे वनस्पतींना त्यांचा िहरवा रंग िमळतो.
मात्रा:
०.५ ते १ग्रॅम १िलटर पाण्यात िमसळून फवारणी करावी.
िशफारस के लेली िपके :
सवर् िपके .

जैव-उत्तेजके
सवर्साधारपणे िपकांच्या योग्य वाढीसाठी सं तुिलत प्रमाणातील मुख्य अन्नद्रव्ये, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, व काही
प्रमाणात आम्ले आिण प्रिथने आवश्यक आहेत. िह पोषण तत्वे पुरिवण्याचे काम जैव-उत्तेजके करत
असतात. कोणत्याही अन्नद्रव्यांची कमतरता िपकांतील जैव रासायिनक िक्रयांवर अिनष्ट पिरणाम करते
आिण पीक अशक्त होऊन िपकातील रोगप्रितकारक क्षमता कमी होते. त्यामुळे िपकाची योग्य वाढ
होऊ शकत नाही. आिण म्हणूनच वनस्पतींच्या जैिवक प्रिक्रया योग्यिरतीने पार पाडण्यासाठी व
प्रितकारशक्ती वाढवण्यासाठी अन्नद्रव्यांचा सं तुिलत वापर करणे आवश्यक असते. तसेच भाजीपाला
िपके , तेलिबया िपके , नगदी िपके , फळ व फु ल िपके , तृणधान्ये, इत्यािद िपकांच्या जोमदार वाढीसाठी
आवश्यक असणारे जैव-उत्तेजके (टॉिनक) आमच्या उत्पादन प्रणाली मध्ये उपलब्ध आहेत.

िलब्रा (समुद्री शैवाळ अकर् सिहत वनस्पित अकर् )
बायोिफक्स िलब्रा हे वनस्पतीजन्य अकार्ंवर आधािरत एक जैव-उत्तेजक आहे .
ज्यामध्ये पाण्यात िवरघळणारे समुद्री शैवाळांचे अकर् आहेत.
फायदे:
• हे फु लधारणा सुधारते, व फु ल आिण फळांची गळती कमी करते.
• हे फळांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करते आिण उत्पादनाची क्षमता वाढवते.
• हे लवकर होणाऱ्या फु लधारणेस मदत करते आिण पयार्वरणीय तणावांशी लढण्यासाठी
वनस्पतींमध्ये प्रितकारशक्ती वाढवते.
मात्रा:
फवारणीसाठी:
िपकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार ०.५ ते १.५ िमली प्रित िलटर पाण्यातून फवारणी करावी.
(फवारणी १५ ते २० िदवसांच्या अंतराने पुन्हा करावी.)
िशफारस के लेली िपके :
फळ िपके , भाजीपाला, तृणधान्ये, तेलिबया, फु ले इ.

अजय अँटी-स्ट्रेस
अजय अँटी-स्ट्रेस बहुगुणी (पॉिलमर)असून िपकांवर पातळ सं रक्षण कवच तयार करून पीक सं रक्षणास व
िपकांच्या उत्तम वाढीस मदत करते. हे बाष्पीभवन टाळण्यास आिण झाडातील पाण्याची पातळी िटकवून
ठे वण्यास मदत करते. ज्यामुळे झाडे दष्क
ु ाळी पिरिस्थती मध्ये सुद्धा िटकू न राहू शकतात.
फायदे:
• अजय अँटी-स्ट्रेस दष्क
ु ाळापासून वनस्पतींचे सं रक्षण करते.
• वनस्पतींमध्ये पाण्याची पातळी िटकवून ठे वण्यास मदत होते.
• वनस्पतीवरील वातावरणाचा ताण कमी करण्यास मदत करते.
डोस:
१ ते २ िमली प्रित िलटर पाण्यात फवारणीसाठी वापरावे.
िशफारस के लेली िपके :
द्राक्षे, स्ट्रॉबेरी, टोमॅ टो, कापूस, डािळंब, गहू, भात, बटाटा, , ऊस, मोसं बी, के ळी,
सोयाबीन आिण इतर िपके .

ह्युिम-गाडर् प्लस (िलक्वीड) / ह्युिमगाडर् जी (दाणेदार)
(ह्युिमक, फु लिवक, वोिल्मक अँिसड) बायोिफक्स ह्युिम-गाडर् प्लस हे द्रव िमश्रण आहे. जे वनस्पतींच्या वाढीसाठी उत्कृ ष्ट आहे.
वनस्पतींच्या िनरोगी वाढीसाठी आवश्यक असलेले ह्युिमक आिण फु लिवक ऍिसड हे ह्युिम-गाडर् प्लस मध्ये उपलब्ध आहे . ज्यामुळे
मुळांची िनिर्मती आिण मुळांची वाढ होते. आिण महत्वाच्या पोषक द्रव्यांचे चांगले सेवन के ले जाते.
फायदे:
• ह्युिम-गाडर् प्लस मध्ये Zn, Cu, Fe, Mo यांसारख्या सूक्ष्म पोषक घटकांचा
समावेश आहे ज्यामुळे िपकांची प्रभावीता वाढते.
• ह्युमी-गाडर् प्लस जिमनीची सुपीकता वाढवते व वनस्पतींच्या मुळांची वाढ
आिण िबयाण्याची उगवण वाढवते.
• हुमी-गाडर् प्लसमुळे इतर खतांचा वापर कमी करावा लागतो व िपकांना
पाण्याचा योग्य वापर करण्यास मदत करते.
• हुमी-गाडर् प्लस वनस्पतींच्या वाढीस उत्तेजन देते आिण उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवते.
डोस:
झाडांच्या मुळांच्या जवळ ०.५ ते १ िकलो प्रित एकर वापरा.
आळवणी: एक एकरासाठी १ िलटर प्रित २००िलटर पाण्यात िमसळा.
फवारणीसाठी: १ िमली प्रित िलटर पाण्यात िमसळा.
(फवारणी १५ ते २० िदवसांच्या अंतराने पुन्हा करा).
बीजप्रिक्रया: ५ िमली प्रित १ िकलो िबयणांसाठी वापरा .
रोपांच्या मुळांवर उपचार: रोपाच्या मुळांवर देण्यासाठी २ िमली प्रित १ िलटर
पाण्यात िमसळा.
मुळांसाठी : ५ िमली प्रित िलटर पाण्यात िमसळा आिण झाडाचे मूळ भाग
आिण बेणे बुडवा.
िशफारस के लेली िपके :
ऊस, द्राक्षे, भात, टोमॅ टो, बटाटा, डािळंब, स्ट्रॉबेरी, मोसं बी, के ळी,
गहू, भात, कापूस, सोयाबीन आिण इतर िपके .
ग्रोिरच-प्लस (वनस्पित अकर् )
बायोिफक्स ग्रोिरच-प्लस हे वनस्पित अकार्ंवर आधािरत नैसिर्गक िपकवधर्क आहे . ग्रोिरच प्लस हे
पावडर आिण द्रव स्वरूपात उपलब्ध आहे. हे समुद्री शैवाल अकार्तनू िमळवलेल्या नैसिर्गकिरत्या
प्रिथनेयक्त
ु पदाथार्ंचे योग्य िमश्रण आहे.
फायदे:
• ग्रोिरच-प्लस हे फळगळ रोखण्यास , फळधारणा ,आिण फळांचा आकार वाढवण्यास मदत करते.
• प्रिथनांमधील ॲिमनो आम्ल हे पेशींची वाढ करण्यास मदत करते.
• ग्रोिरच प्लस हे झाडांच्या वाढीसाठी आवश्यक आहे.
मात्रा:
फवारणीसाठी:
िपकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार ०.५ ते १.५ िमली प्रित िलटर पाण्यातून फवारणी करावी.
(१५ ते २० िदवसांच्या अंतराने पुन्हा फवारणी करा).
बीजप्रिक्रया: प्रित १ िकलो िबयाण्यासाठी २ िमली वापरा .
रोपांच्या मुळांवर उपचार: रोपाच्या मुळाजवळ २ िमली प्रित १ िलटर
पाण्यात िमसळून वापरा.
आळवणी : १ एकरासाठी २०० िमली वापरावे.
िशफारस के लेली िपके :
ऊस, द्राक्षे, भात, टोमॅ टो, बटाटा, डािळंब, स्ट्रॉबेरी, मोसं बी,
के ळी, गहू, भात, कापूस, सोयाबीन आिण इतर िपके .

ग्रोिरच-जी (दाणेदार)
बायोिफक्स ग्रोिरच-जी हे नैसिर्गकरीत्या वनस्पितजन्य अकार्ंवर आधािरत दाणेदार स्वरूपाचे खत आहे. ग्रोिरच-जी हे वनस्पतींमधील
सं तुिलत पोषण िस्थती राखण्यास मदत करते, ज्यामुळे उत्पादन सुधारण्यास मदत होते. तसेच
िपकांच्या जोमदार वाढीसाठी आिण फु ले, फळे यांची वाढ होण्यासाठी ग्रोिरच-जी आवश्यक आहे.
फायदे:
• ग्रोिरच-जी हे झाडांची वाढ , फु लधारणेस , आिण फळधारणेस मदत करते.
• ग्रोिरच-जी मुळे पेशी िवभाजनचा दर वाढतो त्यामुळे मुळांचा िवस्तार व खोडांचा िवकास वाढतो.
• ग्रोिरच-जी रोपांमधील पाण्याचे प्रमाण वाढवते आिण रोपांमधील ओलावा िटकवून ठे वण्याची
क्षमता वाढवते.
• ग्रोिरच-जी िपकांमध्ये अन्नद्रवांचे शोषण करण्यास मदत करते.
मात्रा:
झाडाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार १० ते १५िकलो/एकर.
िशफारस के लेली िपके :
कापूस, भुईमूग, तृणधान्ये, कडधान्ये, धान्य, भाजीपाला,
फु ले व फळे िपके आिण इतर िपके .
िस्टकर-८५ ( स्प्रेडर)
िस्टकर-८५ हे एक जैव उत्तेजक आहे ज्यामध्ये नॉन-अयोिनक सरफे क्टन्ट आहेत.
जे िस्टकर आिण स्प्रेडर म्हणून देखील कायर् करते. िस्टकर-८५ हे कीटकनाशके , वनस्पती ची वाढ,
सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आिण इतर कृ षी
उत्पादनांची कायर्क्षमता वाढवते . यामुळे जवळ जवळ सवर्वद्धु ीवधर्क उत्पादनांची प्रभावीता वाढते. िस्टकर-८५
समान रीतीने सगळीकडे पसरते, आिण वनस्पतीच्या पानांवर फवारणीद्वारे प्रवेश करते.

फायदे:
• फवारणी द्रावणाचा अपव्यय टाळण्यास मदत होते.
• िस्टकर-८५ हे पयार्वरण-अनुकूल असल्यामुळे शेतीवरील उत्पादन खचर् कमी करते.
मात्रा:
पानांच्या फवारणीसाठी ०.५ िमली प्रित िलटर पाण्यात कीटकनाशक, उत्तेजक, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आिण
उत्पादनासोबत वापर येते.
िशफारस के लेली िपके :
द्राक्षे, स्ट्रॉबेरी, टोमॅ टो, कापूस, डािळंब, गहू, भात, बटाटा, ऊस, मोसं बी, के ळी, धान, सोयाबीन आिण इतर िपके .
कबर्दा
कबर्दा हे जीवाणूं पासून बनिवलेले िमश्रण आहे. जे कोणत्याही सेंिद्रय पदाथार्चे लवकर िवघटन करण्यास मदत
करते . हे कं पोिस्टंग प्रिक्रयेस गती देते ..शेतातील कचऱ्याचे रूपांतर खतांमध्ये करते . वनस्पती कु जून
त्याची नवीन माती तयार करण्याचे काम कबर्दा करते . तसेच फायदेशीर सुक्ष्मजीवांच्या वाढीसाठी मातीचा
एक नवीन थर तयार करते. कबर्दा हे पीक, वनस्पतींसारख्या उत्पादकांच्या पुनवार्परासाठी पाणी, माती आिण
हवेमध्ये असलेले िविवध घटक परत ठे वण्यास मदत करतात. मृत वनस्पती, प्राणी आिण टाकाऊ पदाथर्
यांच्या िवघटनास मदत करते.
मात्रा:
४ िमली /िलटर पाणी आिण टाकाऊ सेंिद्रय पदाथर् िकंवा कचऱ्यावर फवारणी करा.
िशफारस के लेली िपके :
सवर् िपके

ISO 9001, 14001
& 45001 Certified.

