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Tărâțe naturale pentru deșeuri organice.

Biogen este fabricat din materiale biogene și microorganisme eficiente. Nu conține 
organisme modificate genetic.
Conform certificatului de conformitate, Biogen este potrivit pentru utilizarea în producția 
ecologică pe baza Regulamentelor Consiliului (EC) nr. 834/2007, Regulamentului Comisiei 
(EC) nr. 889/2008 și Regulamentului privind producția și prelucrarea ecologică a 
produselor agricole sau alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia 8/2014).

CONȚINUT

Conținut: diverse materiale biogene, sirop de zahăr, microorganisme benefice și minerale.

1. Activează procesul de fermentare în coșul de compostare Bokashi Organko.
2. Accelerează descompunerea deșeurilor organice în compostorul dvs. de exterior.
3. Fertilizarea plantelor (compostul obținut accelerează creșterea dacă îl folosiți cu cel
puțin 14 zile înainte de plantare și însămânțare).
4. Pentru bazine de lucru și stații de tratare a apelor uzate de mici dimensiuni, eliminând
mirosurile neplăcute din canalele de scurgere și din puțuri.

În ambalajul existent, la temperatura camerei. Tăiați punga la punctul indicat. După 
utilizare, pliați restul pungii. Acest lucru va preveni uscarea tărâțelor.
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ENGLISH

PURPOSE OF USE

STORAGE OF THE BRAN
EN

Natural organic bran for biological waste. 

Biogen is made from biogenic materials and effective microorganisms. It does not contain 
any genetically modified organisms.
Following the certificate of conformity, Biogen is suitable for use in organic production on 
the basis of Council Regulations (EC) No. 834/2007, Commission Regulation (EC) 
No.889/2008 and the Regulation of the organic production and processing of agricultural 
products or food (Official Gazette of the Republic of Slovenia 8/2014).

COMPOSITION

Various biogenic materials, sugar syrup, beneficial effective microorganisms and minerals.

1.Activates the fermentation process in your Bokashi Organko Bin.
2.Accelerates the decomposition of organic waste in your outdoor composter.
3.The fertilization of plants (accelerates growth if you use it at least 14 days before
planting and seeding).
4.For working cesspools and smaller waste water treatment plants with eliminating
unpleasant odor from drains and shafts.

In its existing packaging, at room temperature. Cut the bag at the weld. After use 
fold the remainder of the bag underneath. This will prevent the bran drying.
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