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CO JE BIOBIZZ MICROBES?
Přípravek Biobizz Microbes představuje dokonalé 
spojení všech potřebných mikroorganismů, enzymů a 
prospěšných hub, které stimuluje proces klíčení a 
počáteční růst semenáčku a napomáhá při fázi kvetení. 
Zlepšuje prřísun a vstřebávání nezbytných živin a 
konečný výnos.  
Toto spojení mikroorganismů má značný přínos pro 
rhizosféru rostliny a zvětšuje užitečnou plochu 
kořenového systému. Výsledkem je vyšší a lepší 

vstřebávání dusíku, fosforu, draslíku a mikroživin ve 
všech fází vývoje rostliny. Zvolené mikroorganismy 
navíc skvěle podporují rostlinné hormony, např. kyselina 
indole-3-octová a gibereliny.
BAKTERIE
Biobizz Microbes je vysoce koncentrovaný výrobek. 
Obsahuje výběr 4 nejprospěšnějších bakterií pro 
regeneraci substrátu. Tyto bakterie v maximální míře 
zlepšují proces výživy rostlin, podporují tvorbu 
hormonů a růst kořenové tkáně a rozpustnost živin, 
např. fosforu. To vede k vyšší produktivitě a kvalitě 
výnosu.
ENZYMY
Enzymy v přípravku Biobizz Microbes zajišťují okamžitý 
katalyzační účinek organických živin a vytváří volné 
aminokyseliny v živné půdě, čímž zvyšují aktivitu a 
účinnost aktivních mikroorganismů. 
Tyto složky „odemykají“ řetězce bílkovin z hnojiv.  
Enzymy tak zvyšují rychlost kolonizace substrátu 
mikroorganismy a zajišťují rychlé katalyzování živin pro 
jejich rychlé vstřebávání.

Enzymy proto představují dokonalý doplněk pro 
příznivé mikroorganismy v substrátu, čímž se vytváří 
zdravý a produktivní ekosystém.
TRICHODERMA
Houby Trichoderma jsou nejlepším pomocníkem bio 
pěstitele při zlepšování zdraví a produktivity rostlin. 
Tyto houby pracují v symbióze s rostlinou, chrání ji 
před škodlivým patogeny a růstem hub, podporují 
rozvoj kořenového systému, zadržování vody, 
vstřebávání živin a zlepšují celkovou efektivitu růstu. 
The combination of all these elements in a handy and 
easy to apply format is the perfect tool for the grower 
to guarantee an improvement and increase of the final 
yield properties and quantity.

JAK PŘÍPRAVEK POUŽÍVAT?
 1. Připravte vodu
 Přimíchejte potřebné živiny Biobizz
 Upravte pH 100 % organickým způsobem
 Přidejte doporučenou dávku prášku Biobizz Microbes. Odvažte 
přesnou hmotnost na zálivku, přidejte do nádoby, nechte 
rozpustit a míchejte cca 2 minuty. 

 Proveďte zálivku
   Produkt je určen pro aplikaci jednou týdně. Aplikaci je možno 

provádět dvakrát týdně v době vysoké potřeby živin za účelem 
usnadnění procesu vstřebávání NPK (2.–3. týden a 5.–6. týden)  

CERTIFICATIONS

     CAUTIONS AND WARNINGS
 Keep in a dry place, at room temperature and away from direct 
light sources.

 Keep out of the reach of children.
 Keep away from food and drinks.
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 Zvýšení prřísunu a 
vstřebávání NPK

 Katalyzátor bílkovin
 Zvětšení plochy 
kořenového systému

0,2mg/L - 0,4mg/L

NUTRIENT SCHEDULE

oFollow this schedule when using ,

** For every system: soil, hydro & aeroponics. 

WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6 WK 7 WK 8 WK 9 WK 10 WK 11 WK 12

FLUSH 
WITH 

WATER

HARVESTVEGETATIVE PHASE FLOWERING PHASE

0,4 g/L 0,2 g/L 0,2 g/L 0,4 g/L 0,4 g/L 0,4 g/L 0,2 g/L 0,2 g/L 0,2 g/L0,4 g/L
**

Application once a week. Twice a week during high nutrient demand 
in growing and flowering stage.
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