Mecanizare • Mediu

S.C. BIOMA AGRO ECOLOGY CO S.R.L. este unic distribuitor pentru România al societăţii
omonime din Elveţia, societate cu o largă recunoaştere în domeniul cercetării şi
producţiei eco-biologice. Această firmă este implicată în cele mai complexe programe
de cercetare pe plan mondial, fiind prezentă în 21 de ţări europene prin gama de
produse GEOLIFE line®. Certificate atoxic de către Oficiul Federal de Sănătate Publică
din Berna (Elveţia), publicate în listele oficiale ale FIBL, BIO-Suisse, Micro-Bio, EU,
IFOAM, Biocerto, Bioagricoop şi destinate pentru agricultura „chemical free" cu
garantare „Bioquality", tehnologia GEOLIFE line®, permite realizarea de produse
agricole ecologice în condiţii de productivitate sporită şi calităţi organoleptice
superioare şi o eficientă protejare a mediului ambiant prin excluderea sau prin
asimilarea factorilor nocivi pentru sănătatea solului, a apelor, a plantelor şi animalelor
şi, mai presus de toate, a fiinţei umane.
Administrată în culturile agricole sub forma unui întreit tratament – ameliorator (la arat), fertilizator (la însămânţat) şi fertilizant foliar
(la prima înfrunzire şi ori de câte ori planta este sub stress-variaţii mari de temperatură şi umiditate), tehnologia
GEOLIFE generează o simbioză perfectă sol-plantă-frunze cu rezultate remarcabile. Primele componente ale tratamentului, respectiv,
amelioratorul şi fertilizatorul, se prezintă diferenţiat pe tipuri de culturi – flori şi arbori ornamentali (ANTHOS), cultura de câmp şi
horticultură (KIPOS), livezi şi
culturi arboricole (CARPOS), viticultură (AMPELOS), păşuni (EMPSICO), covoare ierboase (ISTOS), pentru culturile din sere şi solarii
(THERMOKIPIO) plante tehnice (BANBAKI) sau culturile semincere (SPOROS) şi se prezintă fiecare sub forma a două pulberi liofilizate
(deshidratate) care, amestecate în apă călduţă şi adăugate împreună cu lichidul starter în 500 litri apă se distribuie prin intermediul
accesoriilor utilajelor, concomitent cu efectuarea arăturii sau a însămânţării. A treia componentă, tratamentul foliar (FYLO), prezentat
în formă lichidă, se amestecă în 400-600 litri de apă, care ulterior va fi administrat frunzelor plantei prin stropire.
De un succes deosebit se bucură produsele care se adresează ambientului zootehnic, asigurând tratarea dejecţiilor de grajd (KOPROS), a
făinelor animale (FLOURSYNTH) şi a carcaselor reziduale (DEKOSYNTH) şi chiar tratarea iazurilor piscicole (IDROSYNTH).
Rezultate benefice deosebite au şi produsele destinate protecţiei mediului, care se adresează unei vaste categorii de tratamente
ecologice: tratarea gunoiului organic menajer (SYNTHETOS), tratarea apelor uzate (IDOR), tratarea terenurilor agricole infestate cu
produse petroliere şi hidrocarburi
(PETROLSYNTH) sau cu metale grele sau radioactive (RADIOSYNTH).
Normele europene, interesul crescând pentru produsele realizate în condiţii atoxice şi potenţialul bogat de care dispunem ne dau
încredere că piaţa „chemical free" şi o ecologică gestionare a
resurselor constituie un punct de plecare viabil pentru orice activitate. A investi pentru viitor ţine în cea mai mare măsură de calea şi
conceptul pe care decidem să îl urmăm, care va fi capabil să satisfacă multe din exigenţele impuse, cu o pozitivă reflectare pe termen
mediu şi lung atât în ce priveşte natura înconjurătoare, cât şi sănătatea noastră.
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