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Rezumat
Prezenta invenţie se referă la o compoziţie microbiană pe bază de microorganisme antagoniste
fitopatogenilor de sol imobilizate în matrice biopolimerice metabolizabile, cu utilizare în practica
agriculturii organice şi la un procedeu de preparare a acesteia. Produsul conform invenţiei se condiţionează
sub formă de gel, pastă, pulbere umectabilă, granule sau pelete care asigură stabilitatea bioprodusului şi
viabilitatea bacteriilor sporulate sau se utilizeaza ca inoculant pentru substrate lignocelulozice absorbante
pentru formarea de mulci represivi biodegradabili pentru nutriţia şi protectia plantelor cultivate în sistem
agricol conservativ.
Inventia prezintă o soluţie originală pentru limitarea acţiunii distructive a fitopatogenilor de sol asupra
plantelor de cultură, concomitent cu fertilizarea şi ameliorarea solului, prin realizarea unui tip de bioprodus
pe bază de microorganisme antagoniste.

Noutatea inventiei: Compozitia este realizată în exclusivitate din materii prime naturale regenerabile şi
valorifică subproduse de la fabricarea biocombustibililor care joacă rol multiplu de sursă de carbon şi
energie pentru microorganismele utile, solvent ecologic, emulgator sau stabilizator pentru biopreparat.
Agentul activ este reprezentat de metaboliţii eliberaţi gradat de celulele microbiene după aplicare în condiţii
de câmp, prin reactivarea funcţională a acestora.

Avantaje
Prezenta invenţie prezintă avantajul de a realiza o compoziţie microbiană bioactivă concepută ca sistem de
eliberare controlată a ingredientelor active microbiene antagoniste faţă de bolile şi dăunătorii plantelor
cultivate, utilizând ca materii prime biomateriale din resurse naturale regenerabile, netoxice, biodegradabile,
accesibile şi necostisitoare (s-au utilizat în exclusivitate materii prime din resurse naturale regenerabile şi
subproduse de la fabricarea biocombustibililor). Procedeul de preparare este simplu şi nu necesită aparatură
sofisticată. Se pretează pentru aplicarea in practica agricolă de cultivare fără arătură, ceea ce înseamnă
reducerea costurilor cu manoperă, combustibil si uzura utilajelor.

Domenii de utilizare
1. In practica agriculturii conservative pentru dezvoltarea tehnicii de însamânţare fară arătură
2. Ca materie primă pentru obţinerea biopreparatelor complexe pentru agricultura organică: mulci represiv,
amelioratori de sol bioactivi,  biofertilizanţi de sol, etc.

Potenţiali beneficiari
Producătorii de bioproduse pentru agricultură
Fermele agricole organice
Gospodării individuale rurale
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