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MAGIC-GRO 
Wzmocnienie wydajności 
biologicznej roślin

MAGIC-GRO - OPIS PRODUKTU
Magic-Gro Plus to konsorcjum naturalnych i bezpiecz-
nych czynników biologicznych, które mają na celu uła-
twienie wzrostu i rozwoju roślin. Poprawia biologię gle-
by, zwiększa plony i sprawia, że rośliny są odporniejsze 
na choroby. Magic-Gro Plus wykorzystuje technologię 
opartą na „biosensorach i bioaktywatorach”. Bioczujni-
ki wykrywają niedobory mikroelementów w roślinie i ak-
tywują bioaktywatory, które transportują mikroelementy, 
takie jak minerały, enzymy, aminokwasy, hormony wzro-
stu itp. ze środowiska lokalnego do roślin. Magic-Gro 
Plus poprawia ogólny stan zdrowia roślin i tempo wzro-
stu. 

Kluczowym składnikiem Magic-Gro Plus są zastrzeżone 
drobnoustroje zdolne do wiązania azotu, rozpuszczania 
fosforu co przyśpiesza wzrost roślin w glebie. Mikroby 
te są w stanie wydobywać składniki odżywcze z mine-
ralnej część gleby i dostarczyć je roślinom. Magic-Gro 
Plus nie zastępuje nawozu. Nawóz zapewnia N, P i K 
jako niezbędne pierwiastki do wzrostu roślin. Magic-
-Gro Plus ułatwia dostępność niezbędnych składników, 
np. witamin, aminokwasów, hormonów wzrostu, mikro-
składników pokarmowych, środków zmniejszających 
stres roślin oraz dostarcza niezbędne drobnoustroje do 
poprawy ogólnych warunków wzrostu roślin. To poma-
ga roślinom lepiej przyswajać składniki odżywcze i ro-
snąć bardziej efektywnie.
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MAGIC-GRO - ZAKRES ZASTOSOWANIA

• Rolnictwo komercyjne (pszenica, kukurydza, żyto itp.)
• Rośliny ozdobne
• Kwiaty
• Trawy
• Drzewa orzechowe - migdałowy, bukowy, nerkowca, kasztanowy, leszczyna, orzech włoski, makadamia, itp.
• Drzewa owocowe - owoce winogron, cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka, gruszka, jabłko, wiśnia, 

nektarynka, brzoskwinia, śliwka, itp.
• Jagody - jagoda, jeżyna, żurawina, porzeczka, czarny bez, figa, agrest, kiwi, morwa, ananas, malina, tru-

skawka, itp.
• Owoce tropikalne.
• Warzywa ogrodowe - bakłażan, papryka, pomidor, brokuły, brukselka, kapusta, kapusta, kalafior, sałata, 

musztarda, rzodkiewka, szpinak, ogórek, dynia, melony, fasola, groszek itp.
• Korzenie i bulwy - kurkuma, imbir, ziemniak, cebula, czosnek, korzeń buraka, tapioka, orzeszki ziemne itp.
• Rośliny domowe
• Rośliny doniczkowe i pnącza
• Szkółki roślin
• Inne - tytoń, trzcina cukrowa, rośliny lecznicze i zioła. itp.
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KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MAGIC-GRO
• Przyspiesza przekształcanie elementów gleby, w tym fosforu, w formy dostępne dla roślin.
• Zwiększa odporność roślin na choroby.
• Rewitalizuje glebę. Pomaga rozkładać substancje organiczne w glebie.
• Biodegradowalny i nieszkodliwy dla gleby.
• Zwiększa właściwości buforowania gleby poprzez zwiększenie poziomu próchnicy.
• Chelatuje jony metali w warunkach alkalicznych, zwiększając ich dostępność.
• Stymuluje wzrost roślin poprzez naturalne przyspieszenie podziału komórek.
• Zwiększa kiełkowanie nasion i ich żywotność.
• Stymuluje wzrost korzeni, zwiększając w ten sposób ich gęstość.
• Zwiększa oddychanie korzeni.
• Stymuluje enzymy roślinne.
• Pomaga zmniejszyć ilość nawozu.
• Pomaga zmniejszyć zależność od pestycydów.
• Zwiększa jakość i wydajność.
• Przyśpiesza kwitnienie i owocowanie.
• Całkowicie ekologiczny.
• Stymuluje enzymy roślinne.
• Zwiększa aktywność fotosyntetyczną.
• Zwiększa Cytokininy i Auksyny w celu zwiększenia wzrostu roślin.
• Stymuluje wzrost roślin poprzez naturalne przyspieszenie podziału komórek.
• Działa dobrze podczas stresu środowiskowego.
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ZASTOSOWANIE MAGIC-GRO
Magic-gro można stosować do każdego rodzaju roślin poprzez zmiesza-
nie go z wodą. Można go używać jako aplikację do korzenia,gleby lub 
dolistnie. 

ZALECANE JESTSTOSOWANIE PRODUKTU PRZED ZMIERZCHEM 
WCZEŚNIE RANO LUB W POCHMURNY DZIEŃ. 

Magic-gro ma w tym przypadku silniejszą aktywność niż w słoneczny 
dzień. 

Unikaj pestycydów lub aplikacji środków owadobójczych 48 godzin 
przed i po zastosowaniu Magic-Gro.

DAWKOWANIE MAGIC-GRO
Zalecane typowe zastosowania rolnicze: 1,5-3kg / hektar
Do roślin domowych, ogrodów tarasowych, trawników itp .: 2-5 g / litr 
wody
Proszę rozwinąć ten dokument w dół , aby uzyskać więcej informacji na 
temat dawek Magic-Gro dla różnych gatunków roślin.

PSZENICA,RZEPAK,ŻYTO

Czas podawania Ilość Magic-Gro Ilość wody Sposób podawania

20-25 dni po wysianiu 1,25kg/hektar 300-375L dolistnie

zaraz po zakwicie 1,25kg/hektar 300-375L dolistnie

2,5kg/hektar

Ilość produktu może zostać zmieniona w zależności praktyk agronomicznych i jakości ziemi.

KUKURYDZA

Czas podawania Ilość Magic-Gro Ilość wody Sposób podawania

przesiewnie do ziarna 0,125kg/hekrar  zgodnie z opisem powyżej

20-25 dni po wysianiu 1,25kg/hektar 300-375L dolistnie

zaraz po zakwicie 1,25kg/hektar 300-375L dolistnie

2,625kg/hektar

Ilość produktu może zostać zmieniona w zależności praktyk agronomicznych i jakości ziemi.
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WARZYWA LIŚCIASTE

Czas podawania Ilość Magic-Gro Ilość wody Sposób podawania

10 dni po wysianiu 1kg/hektar 300-375L dolistnie

20-25 dni po wysianiu 1kg/hektar 300-375L dolistnie

2kg/hektar

Ilość produktu może zostać zmieniona w zależności praktyk agronomicznych i jakości ziemi.

WARZYWA OWOCUJĄCE

Czas podawania Ilość Magic-Gro Ilość wody Sposób podawania

5-10 dni po wysianiu 1,25kg/hektar 500L do korzenia

45-50 dni po wysianiu 1,25kg/hektar 300-375L dolistnie

2,5kg/hektar

Ilość produktu może zostać zmieniona w zależności praktyk agronomicznych i jakości ziemi.

WARZYWA KORZENNE

Czas podawania Ilość Magic-Gro Ilość wody Sposób podawania

podczas sadzenia 1,5kg/hektar 500L do korzenia

45-50 dni po wysianiu 1,5kg/hektar 300-375L do korzenia

3kg/hektar

Ilość produktu może zostać zmieniona w zależności praktyk agronomicznych i jakości ziemi.

DRZEWA OWOCUJĄCE

Czas podawania Ilość Magic-Gro Ilość wody Sposób podawania

pierwsza dawka 10gram/dzrzewo 1L do korzenia

podczas kwitnienia 5gram/drzewo 2-3L dolistnie

podczas owocowania 5gram/drzewo 2-3L dolistnie

20gram/drzewo

Ilość produktu może zostać zmieniona w zależności praktyk agronomicznych i jakości ziemi.
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KWIATY

Czas podawania Ilość Magic-Gro Ilość wody Sposób podawania

5-10 dni po wysianiu 1,25kg/hektar 500L dolistnie

45-50 dni po wysianiu 1,25kg/hektar 300-375L dolistnie

2,5kg/hektar

WAŻNE INFORMACJE
1. Wymieszaj wymaganą ilość Magic-gro Plus w czystej wodzie i zostaw na noc przed aplikacją.
2. Aplikacje produktu należy wykonać wieczorem lub wcześnie rano.
3. Nie mieszaj pestycydów lub herbicydów z Magic-gro Plus.
4. Nie należy dodawać pestycydów ani herbicydów na 2 dni przed i po zastosowaniu Magic-gro Plus.
5. Przechowuj Magic-gro Plus w szczelnym pojemniku, z dala od światła słonecznego i w chłodnym miejscu.

UWAGA: 
Magic-gro Plus nie jest pestycydem, fungicydem, herbicydem i nawozem i nie powinien być używane w celu ich za-
stąpienia, może natomiast zmniejszyć zapotrzebowanie na powyższe produkty.

INFORMACJE O PAKOWANIU
Produkt dostępny jest w workach dwuściennych 0,5 kg, 20 worków tworzy 1 karton.

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU
Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu poniżej 30 stopni Celsjusza. Unikaj narażenia na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych

METODOLOGIA TESTOWEGO BADANIA DLA ZASTOSOWANIA MAGIC-GRO PLUS
Wybór obszaru badań terenowych

1. Upewnij się, że twoja działka testowa (działka, którą masz zamiar zastosować produkt Magic-Gro) ma taką 
samą jakość gleby jak obszar kontrolny.

2. Działek nie wolno umieszczać na stromych zboczach, ponieważ może to znacznie zmienić efekty działania 
produktu.

3. Zastosowany system nawadniający musi być identyczny na obu poletkach.
4. Odmiana nasion na poletku testowym i kontrolnym powinna pozostać taka sama.
5. Na obu poletkach należy utrzymywać ten sam system żywienia i zarządzania szkodnikami.
6. Magic-gro nie można jednocześnie łączyć z użyciem innych chemikaliów i pestycydów.
7. Areał pola z aplikacją Magic-Gro musi być równy polu kontrolnemu. 
8. Pomiędzy polem gdzie Magic-Gro jest zastosowany a poletkiem kontrolnym, należy pozostawić znaczny od-

stęp, aby nie dopuścić do jakiejkolwiek przeniesienie roztworu Magic-Gro na pole kontrolne.
9. Magic-Gro Plus nie zastępuje żadnego nawozu ani pestycydu, ale jego stosowanie może tylko zmniejszyć 

zużycie tych środków.
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METODA APLIKACJI
ZASTOSOWANIE DO NASION
Rozpuść wymaganą ilość produktu Magic-Gro Plus w 1 litrze wody (w zależności od wielkości i objętości nasion) i po-
zwól im się j moczyć się przez 5-6 godzin do nocy (w zależności od możliwości). Po tym zabiegu wysusz nasiona, 
odstaw w zacienione miejsce wysiej natychmiast po takiej operacji

ZASTOSOWANIE DO GLEBY
Rozpuść wymaganą ilość produktu Magic-Gro Plus w 40-50 litrach wody i poczekaj 5-6 godzin najlepiej do nocy 
(w zależności od możliwości). Przed zastosowaniem dodaj mieszaninę do całości wody potrzebnej do nawodnienia 
jednego hektara ziemi metodą kropelkową.

ZASTOSOWANIE DOLISTNE 
Rozpuść wymaganą ilość produktu Magic-Gro Plus w 40-50 litrach wody i poczekaj 5-6 godzin najlepiej do nocy 
(w zależności od możliwości) . Przed zastosowaniem dodaj mieszaninę do całości ilość wody potrzebnej do rozpy-
lenia na 1 hektar działki, dobrze wymieszaj i opryskaj uprawy na całej powierzchni liści

METODA OBSERWACJI EFEKTÓW PRZED ZBIORAMI I W ICH TRAKCIE
W fazie wegetatywnego wzrostu oceniający może zaobserwować różnice w parametrach morfologicznych i fizjolo-
gicznych, owocowaniu, zapadalności na choroby itp. Prosimy o rejestrację tych zmian. Dokładną analizę wydajności 
Magic-Gro można przeprowadzić poprzez zebranie plonów z obu pól i wykonania analizy porównawczej wydaj-
ności i jakości zebranych plonów. 


