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OFERTA WDROŻENIOWA
„Biopreparaty EM i Tytanit w uprawie roślin ogrodniczych na nasiona”
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Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na wprowadzeniu do upraw nasiennych roślin ogrodniczych kompleksowo
dział
ających środków stymulujących odporność roślin na stres i niekorzystne warunki agrometeorologiczne – biostymulatora Tytanit oraz biopreparatu EM- środka poprawiającego strukturęi wł
aściwości mikrobiologiczne gleby, a także chroniącego rośliny przed chorobami. Opracowana metoda może
byćstosowana jużna etapie tzw. przestawiania gospodarstwa ogrodniczego z metod konwencjonalnych
na ekologiczne, jak równieżw uprawach integrowanych i ekologicznych.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa ogrodnicze, producenci nasion, Przedsiębiorstwa Nasienne,

Ośrodki Doradztwa

Rolniczego, producenci roślin metodami ekologicznymi i integrowanymi.
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