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I.

INTRODUÇÃO

Quando se trata de agricultura e de fornecimento de alimentos no mundo, o Planeta Terra
enfrenta a muitos desafios. O mundo precisa de mais alimentos e que estes sejam mais nutritivos, que
cresçam sem depender de insumos não sustentáveis, que tenham um custo razoável e que não
danifiquem ainda mais o meio ambiente.
Para alguns a solução parece ser altamente improvável.
Outros vêem a necessidade de um maior número de novas tecnologias que possam mudar
fundamentalmente o nosso fornecimento de alimentos - colheitas de produtos Geneticamente
Modificados (GM), carnes "Pratos de carne Petri", maior dependência e maior adoção de fertilizantes e
regimes de pesticidas em países menos desenvolvidos, ou até mesmo em agricultura urbana.
Este documento não abordará estas tecnologias ou idéias; no entanto, como Bio Soil Enhancers,
Inc. (BSEI) acreditamos que, por vezes, dar um passo atrás é um progresso. BSEI acredita que se
podem introduzir melhoras significativas - maior produção, redução drástica de insumos e mitigação
do dano ambiental - às culturas existentes e aos métodos de cultura com o uso de produtos já
premiados que contenham SumaGrowtm.
Os produtos BSEI que contêm SumaGrowtm. podem aumentar o rendimento da colheita,
reduzir ou excluir fertilizantes, e permitir que os cultivos cresçam com menos água e uso de pesticidas.
Mesmo assim, os benefícios adicionais incluem um maior nível de nutrientes nas colheitas, maiores
lucros para os agricultores e bio-remediação da água e do solo.
BSEI está consciente de que estes benefícios são “demasiado bons para serem verdadeiros,”, no
entanto, existe ampla informação procedente de terceiros que são verdadeiramente críveis e confiáveis
e que demonstram a veracidade destes benefícios. Os produtos SumaGrowtm têm sido utilizados com
muito sucesso nos Estados Unidos e em mais de 40 países ao redor do mundo. Talvez, o mais
importante é que quase todos os usuários finais que têm utilizado o produto continuam utilizando.
Os benefícios de SumaGrowtm resolvem inumeráveis problemas urgentes que afetam a
agricultura:
 Aumenta a produção de alimentos para abastecer uma população em crescimento
 Diminui os custos na produção de alimentos e aumenta os rendimentos e reduz os
custos (de insumos como fertilizantes, água e pesticidas)
 Aumenta os níveis de nutrição ao cultivar colheitas mais saudáveis
 Aumenta a vida útil dos cultivos por causa dos níveis mais elevados de Brix
 Bio- remediação do solo – os produtos BSEI podem “consumir” resíduos de
fertilizantes, pesticidas e outras toxinas no solo
 Bio- remediarão da água – mediante a forte redução no escoamento da água e a redução
de nitratos e fosfatos na água
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 Mitiga a mudança climática – mediante a redução de fertilizantes e pesticidas baseados
em petroquímicos; maior rendimento de solos existentes fazendo diminuir a necessidade
de desmatamento de terras para culturas adicionais ou terras de pastagens; retenção de
carbono no solo

Em termos de produção, uma agricultura sustentável se refere à capacidade que uma fazenda tem
de continuar produzindo de forma indefinida, com o mínimo de insumos externos.

Em termos ambientais, a agricultura sustentável não deveria ter que depender de recursos
naturais que tenham um fornecimento finito. Agricultura ineficiente - baixa na escala de
sustentabilidade – eventualmente ficará sem recursos, ou sem a capacidade de proporcionar os recursos
escassos, e deixará de ser viável.

Num contexto econômico, a agricultura sustentável deve gerar rendimentos para os agricultores
para que possam adquirir produtos que não podem gerar diretamente. Quanto maior for o lucro gerado
pelas novas tecnologias, mais rápida será a implantação.
Embora, existam muitos assuntos sérios que precisam ser abordados em relação à agricultura
sustentável e o fornecimento de alimentos no mundo, este documento branco detalhará os benefícios
dos produtos que contêm SumaGrowtm para combater todos os problemas listados aqui em outro
documento branco – Problemas de uma Agricultura Sustentável (Sustainable Agriculture Issues). Para
facilitar a compreensão, os benefícios serão agrupados nas seguintes categorias – aumento de produção
eficaz, aumento do nível de nutrientes, redução em fertilizantes, redução no uso de água, redução no
uso de pesticidas e capacidade das culturas em ter uma melhor resistência.
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II. A Solução SumaGrow
“Não tenha medo de dar um grande passo quando este for indicado.
Não se pode cruzar um abismo em dois passos pequenos.”
“Don’t be afraid to take a big step when one is indicated.
You can’t cross a chasm in two small steps”
David Lloyd George

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE CUSTO-EFICIENTE
O benefício mais significativo dos produtos que contêm SumaGrowtm é ,com certeza, o aumento
da produção. Embora não pareça sério afirmar que o aumento do rendimento são números de um a
nove na lista Top 10 de benefícios.
De acordo com o uso em diferentes culturas, em diversos tipos de solo e clima, nos EUA e em
mais de 40 países ao redor do mundo, pode-se esperar um aumento do rendimento de 10-20 +% em
comparação com uma produção padrão, com um sistema de fertilizantes baseado 100% em
petroquímico, ou em comparação com diversos outros protocolos de cultura, como fertilizantes
orgânicos, leite cru ou produtos pesqueiros.
Os aumentos de rendimento são alcançados com custos mais efetivos e rentáveis graças aos
produtos que contêm SumaGrowtm , pois, estes custam menos que os fertilizantes ou os pesticidas e
substituem em quase todos os casos, com um aumento do rendimento como benefício sem custo
adicional. Mesmo em países onde os fertilizantes são subsidiados, os produtores irão aumentar seus
lucros netos ao utilizar produtos que contenham SumaGrowtm.
Por outro lado, estes resultados foram documentados por terceiros que são totalmente críveis e
confiáveis, como universidades (tanto dos Estados Unidos como internacionais), profissionais PhD
autônomos e empresas certificadoras de ensaios e repartições governamentais.

O que segue a continuação é uma amostra representativa dos resultados:
Alfalfa – Michigan State University – Um galão e 1,5 galões de um produto que contenha SumaGrow
foram comparados em um campo de controle aumentando o rendimento em 29% e 33%, e uma
importante vantagem de $58 e $62 por acre.
Bananas – O Instituto Dominicano de Pesquisas Agropecuárias e Florestais (IDIAF) encontrou que a
digestão de perclórico nítrico foi de 0,13 em Agosto e 2,77 em Novembro, conforme com o verificado
pela leitura em chama do AA Espectrofotômetro. “O nitrogênio tem uma influencia positiva na
quantidade produzida por cacho, e na longitude da fruta. Há uma Resposta positiva com os níveis de
nitrogênio ótimo (N) e isto ajuda a reduzir a incidência e severidade de SIGATOKA.”
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Repolho – Rutgers University – o tamanho da cabeça aumentou 23% e os níveis de brix aumentaram
14%
Aumento de Peso do Gado – Murray State University (Kentucky) – o aumento de peso do gado foi de
40,5 libras extras durante os 150 dias em uma temporada de pastagem; maior em comparação com o
das pradarias fertilizadas conforme a norma do agricultor, também maior foram os Meses por Unidade
Animal (AUM) e o Retorno do Investimento (ROI)
Algodão - Jiangxi Agricultural University, China – Rendimento do Algodão aumentou 23%, o
rendimento da felpa aumentou 28%
Milho – Arise Research & Discovery, Illinois – o rendimento de milho aumentou 19%, com 50% de
redução em fertilizantes, em comparação com o nível padrão do produtor de 100% de fertilizantes
Capim de Forragem - Telus Consulting, Virginia - rendimento maiores (36%), mais nutrientes
(proteína crua e proteína digestiva), solo melhorado de Campo de Golfe - Solução para doenças de
gramas Pennsylvania - Campo de grama para Golfe foi comparável em qualidade e cor ao usar
ReeCourse Golf (contém SummaGrow inside) e 20% de fertilizante (80% redução) comparado a
100% fertilizante, e a cor foi melhor com somente ReeCourse.
Pimentões Verdes – Holden Research, California – aumentou o lucro neto em mais de $4500 por acre
ao reduzir 75% de fertilizante.
Abóboras – Earth and Plant Sciences, New Mexico – aumentou os lucros netos em mais de $3400 por
acre.
Arroz – U.S. Department of Agriculture, Beaumont, Texas – em um teste preliminar limite, atingiu
um aumento de 30% sem utilizar nenhum outro fertilizante
Grão de Soja – Arise Research & Discovery, Illinois – o rendimento de grão de soja aumentou 27%,
com uma redução de 50% em fertilizantes, comparado com o padrão do produtor de 100%
fertilizantes.
Grão de Soja – Illinois Soybean Association Yield Challenge – ganhou o primeiro lugar no Distrito 9
(o único distrito participante); a Monsanto chegou em segundo.
Morangos – Holden Research, California – aumentou os lucros netos em $1185 por acre com 20% de
redução em fertilizantes comparado com o padrão do produtor.
Cana de Açúcar -- Shree Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli, (antigo agricultor cooperador) Índia
– 16% maior rendimento com zero fertilizante comparado com o padrão do produtor, maior brix e
maior qualidade em suco.
Chá – Nanjing Forestry University, China – “ todos os parâmetros relacionados ao vigor de
crescimento da planta aumentaram mais de 25% ao serem comparados com aqueles das árvores de chá
que não foram tratadas" e o produto “produz efeito positivo no solo.”
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Tomates – Mississippi State University – aumentaram 15% no rendimento dos tomates em comparação
com o padrão do produtor e reduziu 50% em fertilizante.
Um tratamento típico seria um galão do produto SumaGrowtm por acre e 1,5 galões por acre se
o solo for muito arenoso ou tiver grandes quantidades de argila, e dois galões por acre para produção
orgânica quando não for utilizado fertilizante. Os custos dos produtos variam de acordo com o
tamanho do contêiner, quantidade, custo de despacho e direitos de importação, geralmente, é $75 por
galão ou menos.
Com esta quantidade de produtos neste custo, o Retorno do Investimento pode ser
verdadeiramente superior. Onde o agricultor não gastaria mais de $75 por acre para aumentar seus
rendimentos em $1185/acre em morangos, $3400/acre em abóboras ou $4500 em pimentões verdes?
Mesmo em grande escala, fileiras de milho ou de grãos de soja, o retorno do Investimento pode
facilmente ser de vários centos por centos de matéria prima de uma única estação de cultura.

AUMENTO DO NÍVEL DE NUTRIENTES
Os produtos que contêm SumaGrowtm têm sido documentados para aumentar os níveis de
proteínas, a clorofila ( um bom indicador dos nutrientes da planta) e os níveis de brix.
Existem inumeráveis benefícios para maiores níveis de nutrientes em nossas culturas. O
primeiro benefício que deve vir à mente é de uma melhor saúde. Mais nutrientes por cada grão de arroz
tornam os seres humanos mais saudáveis e serão menos susceptíveis às doenças. Isto é especialmente
importante em países menos desenvolvidos onde o acesso a fontes alternativas de nutrição tais como
suplementos de vitaminas, é limitado.
Os níveis mais elevados de brix (predominantemente açúcares naturais) correspondem
tipicamente aos níveis mais altos de nutrientes. Os níveis mais altos de brix têm um melhor sabor e
incentiva a um maior consumo de alimentos saudáveis. Isto leva a um maior ganho de peso no Gado.
Os níveis mais elevados de brix geram uma maior absorção de nutrientes no corpo. Devido à
combinação de maiores nutrientes e maior absorção, um pêssego com brix mais elevado tem cinco
vezes o valor de nutrientes de um pêssego com baixo brix.
Os alimentos com níveis elevados de brix têm uma vida mais prolongada nas estantes, o qual leva
a uma menor deterioração, e, ao mesmo tempo, são especialmente benefícios para países menos
desenvolvidos, onde os sistemas de distribuição de alimentos não se adéquam para chegar
oportunamente com as colheitas ao mercado.

Os maiores níveis de brix também ajudam a ter menores problemas de doenças nas plantas e
problemas de insetos (para maior informação consulte sobre Redução de Pesticidas).
Vários estudos aos que se faz referência na seção Aumento da Produtividade Custo Eficiente
abordam os maiores níveis de nutrientes – como também – os maiores níveis de nitrogênio são um
indicador de proteína mais alto, os níveis de brix mais elevados foram mencionados especificamente
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nos ensaios no açúcar de cana e repolho citados anteriormente, e o estudo de capim de forragem
documentou tanto a proteína crua total quanto a proteína digestível.
A continuação há alguns estudos adicionais em relação aos aumentos de níveis de nutrientes:
Michigan State University
Os ensaios foram realizados pela universidade estadual Michigan State University que mediu as
mudanças de clorofila (bem como o rendimento) em uma variedade de culturas. Os ensaios
compararam 50% de fertilizante com uma incorporação do produto SumaGrowtm (T1) para somente
50% de fertilizantes (T2) e para somente o produto, SumaGrowtm (T3).
F2 (veja a chave para o gráfico) é o produto SumaGrowtm F2 que, ao utilizar somente (T3), é o
vencedor definitivo em teor de clorofila (e rendimento). E o mais importante ainda, T3 (só o produto
SumaGrowtm obteve os níveis mais altos de clorofila ( e rendimentos) mais do que o produto
SumaGrowtm com 50% de fertilizantes (T1), o que foi melhor do que só fertilizantes (T2); Por favor,
veja como diminuiu a quantidade de fertilizante e subiram os níveis de clorofila (qualidade).

Altura da Planta
(polegadas)
CULTURA
MILHO
SOJA
FAVAS
TOMATE
TREVO

T1

Teor de Clorofila

Rendimento Total (g)

1

T2

T3

T1

T2

T3

40.3

33.8

47.4

384.9*

119

563*

42

42

40

47

71.2

44.4

71*

83.3* 54.5
31.5 31.2

104*
42

39.6
42

35.2
34

46.13
47

299*
400*

192.8
140

504.5*
720*

23.2

23.7

43.1

37.3

46.7

133*

107

159*

90*
38

T2

T3

56.3 96.25*
40

18

4 REPLICAS * significante, P= 0.022
T1 --> F2 con NPK 50% (20-20-20)
SIGNIFICADO DE

TREBOL=BROTO BIOMASA

T2 --> NPK 50% (20-20-20) 50% ©

T3 -->F2 SOMENTE
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Tecomate (Barenbrug) Chácara de Alimentos
Tocomate é uma subsidiária norte-americana de Barenbrug. Tecomate se especializa em misturas
de sementes para caçadores de chácara de alimento e Barenbrug é uma empresa internacional de
sementes (principalmente de gramas) que tem a sua sede na Holanda.
Duas diferentes misturas de sementes para buscadores de chácaras de alimentos (Tecomate
Monster Mix e Tecomate Max-Attract 50/50) foram testadas para determinar a porcentagem de
proteína (e rendimento). Se observarmos apenas os dois primeiros pontos do teste – 300 libras por acre
de fertilizante 13 NPK (um tratamento típico completo de fertilizante) versus 300 libras e a adição de
um galão por acre do produto SumaGrowtm , demonstra que o rendimento atual está diminuindo,
embora os níveis de proteínas tenham subido com a adição do producto SumaGrowtm

Mistura Tecomate Monster
Número
Chácaras
1
2

Dose de
SumaGrowtm por
Acre (galões)
0
1

Dose Fertilizante
por Acre (lbs)
300
300

Rendimento
em Volume
(lbs)
8.75
8.5

Resultado
Proteína (%)
0.001
0.42

Tecomate Max-Attract 50/50
Número
Chácarás
1
2

Dose SumaGrowtm
Fertilizante por Acre
(galões)
0
1

Dose Fertilizante
por Acre (lbs)
300
300

Redimento em Resultado
Volume (lbs) Proteína (%)
8.75
7

3.95
4.09

Quando o tratamento tradicional de fertilizante se reduz a 200 libras por acre, depois a 100 libras
por acre e finalmente com zero fertilizantes, ao acrescentar o produto SumaGrowtm à dose de um galão
por acre, os níveis de proteína aumentam ainda mais na medida que o fertilizante é reduzido.

Mistura Tecomate Monster
Número
Chácaras
1
2
3
4
5

Dose Fertilizante
por Acre (lbs)
300
300
200
100
0

Dose SumaGrowtm
por Acre (galões)
0
1
1
1
1

Uma Solução SumaGrow para uma Agricultura Sustentável
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8.75
8.50
9.75
8.50
8.25
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Resultado Proteína
(%)
0.001
0.42
0.50
0.87
2.33
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Tecomate Max-Attract 50/50
Número
Chácaras
1
2
3
4
5

Dose Fertilizante
por Acre (lbs)
300
300
200
100
0

Dose SumaGrowtm
por Acre (galões)
0
1
1
1
1

Rendimento em
Volume (lbs)
8.75
7.00
8.50
9.25
8.75

Resultado Proteína
(%)
3.95
4.09
4.36
4.56
4.44

Por favor, tome nota que os rendimentos mais altos se obtiveram com uma redução de 1/3 ou 2/3
em fertilizantes convencionais.
Vale a pena notar que estes ensaios de chácaras de alimento da Tecomate foram realizados no
ano 2007, usando uma versão mais antiga do produto SumaGrowtm o qual tem melhorado desde aquele
momento, e reduções de fertilizantes adicionais atualmente podem estar alterando seu sucesso.

Tecomate Max Attract 50/50 com 13/13/13 Fertilizante
fertilizante)

Tecomate Max Attract 50/50 com SumaGrowtm (não

Tallgrass Beef Company
Tallgrass, uma empresa de primeira linha em marketing de alimento de grama para Gados nos
E.U.A. realizou um teste de campo de cinco meses no Rancho LHOP em Independence, Kansas, em
duas chácaras de 100 acres cada uma e que foram dividiaos em três pastagens de aproximadamente
igual tamanho. Uma pastagem tratada com o produto SumaGrowtm foi comparada com duas pastagens
de controle; uma tratada com nitrogênio só (uréia) e a outra tratada com esterco líquido (liquid broiler
litter (LBL). No Grupo 1 (Pastagens 1,2,3) o tratamento das pastagens consistiu de Festuca Kentucky
3l misturado com sementes de Brássicas, Chicória e Trevo Branco.
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Além do aumento de rendimento, o estudo também incluiu medições semanais dos níveis de brix.
As pastagens tratadas com o produto SumaGrowtm superaram facilmente a uréia bem como o LBL
orgânico, as pastagens tratadas produziram níveis de brix significativamente muito mais altos.

Os fertilizantes mais convencionais são reduzidos até chegar a zero fertilizante, a qualidade da
colheita será mais alta ao usar o produto SumaGrowtm; nos ensaios mostrados acima, esta poderia
incluir especificamente maior teor de proteína, níveis mais altos de clorofila e níveis mais altos de brix.
Os micróbios SumaGrowtm são “transportados” em uma base de humato líquida (os humatos são
material orgânico que não alcançaram a se transformar em carbono). Os micronutrientes encontrados
nos humatos, tais como o cálcio, magnésio, zinco, ferro e manganês, entre outros são muito
importantes no desenvolvimento e crescimento das plantas (e em humanos). Eles são necessários em
pequenas quantidades e são muito importantes para a saúde, crescimento, metabolismo e síntese das
plantas.
O impacto da deficiência de micronutrientes na produção de colheitas se mede normalmente
como perdas de rendimento da colheita. Entretanto, para uma gama de culturas, os efeitos dos
micronutrientes na qualidade da colheita tais como óleos, proteínas ou teor de fibra, ausência de
defeitos e longevidade na armazenagem são importantes para o preço dos produtos agrícolas nos
mercados. Em outros casos, a fixação do nitrogênio simbiótico (N) para os legumes é o principal
impacto dos micronutrientes nos sistemas de cultura. Os baixos níveis de micronutrientes em sementes
para semear estão causando grandes impactos não reconhecidos nos custos da produção da colheita, e
os baixos níveis de alimentos consumidos estão contribuindo ao alto nível global de deficiências de
nutrientes nos humanos.
O benefício que a maioria dos produtores busca ao utilizar fertilizantes micronutrientes é
aumentar seus lucros como resultado de um maior rendimento ou da qualidade dos produtos colhidos;
mas, na maioria de solos deficientes, a aplicação de fertilizantes micronutrientes faz uma grande
diferença entre o fato de poder ou não usar a terra em forma produtiva para agricultura.
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REDUÇÃO DE FERTILIZANTES
Os produtos SumaGrowtm são reconhecidos por aumentar o rendimento de forma considerável.
Os dados demonstram uma redução significativa de fertilizantes, inclusive a exclusão dos fertilizantes,
necessária para obter estes aumentos de rendimento. Embora, pareça ser contraditório reduzir o uso de
fertilizantes para aumentar os rendimentos, contudo, os dados falam por si só. De fato, se o fertilizante
não for reduzido ao utilizar o produto SumaGrowtm , existe inclusive a possibilidade de que os
rendimentos da colheita possam diminuir e não aumentar.
Em termos simples, se 300 libras por acre de NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) fossem a
norma e se fossem acrescentadas umas 300 libras adicionais, o rendimento provavelmente poderia
diminuir; a colheita poderia ser ainda mais severamente danificada (como os fertilizantes queimam a
grama). Se utilizarmos a premissa dos produtos SumaGrowtm que falam por si só, similar à maneira
que opera a nossa Mãe Natureza, seriam suficientes para proporcionar a fertilização adequada à
maioria das colheitas, depois de acrescentar 300 libras de NPK (o Tratamento regular), provavelmente
danificaria a rentabilidade. Talvez não tão severamente como no caso das 300 libras normais de
fertilizantes mais as 300 libras adicionais de fertilizantes, porém, as 300 libras de fertilizantes além dos
produtos SumaGrowtm pode ocasionar um problema que não aumente, ou inclusive reduzir ainda mais
o rendimento.
Em termos mais técnicos, o excesso de nitrogênio provoca um crescimento vegetativo excessivo
que resulta em uma alta relação talo / raiz, atraso no início do florescimento e baixo índice de colheita
nos cultivos agrícolas. As plantas com excesso de nitrogênio são de cor verde escura com folhas
suculentas e susceptíveis ao estresse hídrico e doenças. Como resultado do excesso de nitrogênio, as
plantas deixam de florescer e de produzir. A quantidade excessiva de nitrogênio em forma de amônio
no solo pode interferir na absorção de cálcio pela planta levando a problemas tais como o
apodrecimento apical nos tomates e a queimadura nas pontas da alface. Da mesma forma, os nitratos
excessivos interferirão na absorção de potássio pela planta chegando a uma deficiente consolidação da
flor e da fruta.
Há vários estudos controlados que têm sido realizados e que demonstram os efeitos negativos do
fertilizante completo e a adição de produtos SumaGrowtm.

Michigan State University

Como se mostrou previamente na seção Aumento do Nível de Nutrientes, os estudos da Michigan
State University documentaram os níveis de clorofila. Agora analisaremos a resposta do rendimento
para fertilização reduzida. O teste comparou 50% de fertilizante com a adição do produto SumaGrowtm
(T1) para 50% de somente fertilizante (T2) e para somente produto SumaGrowtm (T3).
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F2 (veja a chave para o gráfico) é o produto SumaGrowtm que, ao ser usado somente (T3) é o
vencedor definitivo em rendimento exceto para a soja que é essencialmente um empate estatístico com
o produto SumaGrowtm e 50% de fertilizante (T1). E mais importante ainda, T3 (somente o produto
SumaGrowtm ) obteve maiores rendimentos do que o produto SumaGrowtm com 50% de fertilizante
(T1), que foi melhor que somente o fertilizante (T2); ao reduzir o fertilizante o rendimento subiu,
exceto ao da soja, que foi um empate estatístico.

Altura da Planta
(polegadas)
COLHEITA
MILHO
SOJA
FAVAS

T1
90*
38

T2

83.3* 54.5

Rendimento Total (g)

T1

T2

T3

T1

T2

T3

40.3

33.8

47.4

384.9*

119

563*

42

42

40

47

71.2

44.4

71*

104*

39.6

35.2

46.13

299*

192.8

504.5*

T3

56.3 96.25*
40

Teor de Clorofila

TOMATE

31.5

31.2

42

42

34

47

400*

140

720*

TREVO

23.2

18

23.7

43.1

37.3

46.7

133*

107

159*

SIGNIFICADO DE

4 REPLICAS *

significante, P=

T1 --> F2 con NPK 50% (20-20-20)

0.022

TREVO=BROTO BIOMASA

T2 --> NPK 50% (20-20-20) 50% ©

T3 -->F2 SOMENTE

Mississippi State University

A tabela abaixo mostra a resposta de rendimento do broto de coentro comparado com 50% de
fertilização convencional (1/2 X) e 100% da dose de fertilizante (1X) convencional (padrão do
agricultor) com a adição e aplicação para ambos de um produto de produção SumaGrowtm (YES) à
dose equivalente de um galão por acre, aprovado na Crystal Springs, MS.
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A adição do produto SumaGrowtm para o tratamento do fertilizante completo mostrou um
aumento de somente 7,5% (2,58% versus 2,40) no rendimento enquanto que a adição do produto
SumaGrowtm ao ½ de tratamento de fertilizante mostrou um aumento no rendimento de 19,2% (2,98 vs
2,50); ao reduzir o fertilizante aumentou o rendimento.

Tratamento
1
2
3
4

Dose de
Fertilizante
½X
½X
1X
1X

Produto SumaGrow
No
Yes
No
Yes

Peso Total
2.50
2.98
2.40
2.58

Nos tomates, os resultados foram ainda mais surpreendentes, pois o rendimento dos tomates com
100% de fertilizantes e de produtos SumaGrowtm ,de fato foi menor do que o rendimento com somente
100% de fertilizante.
A adição do produto SumaGrowtm para um tratamento completo de fertilizante mostrou uma
diminuição de 1,9% (72,7 versus 71,3) no peso enquanto que a adição do produto SumaGrowtm para ½
de Tratamento de fertilizante mostrou um aumento no rendimento de 15,1% (83,0 vs. 72,1); ao reduzir
o fertilizante aumentou o rendimento .
A tabela abaixo mostra o número total e o peso dos tomates comparando o 50% convencional ( ½
X) e as dose de fertilizantes de nitrogênio (1X) 100% convencional (padrão do agricultor), com a
adição para a aplicação do produto SumaGrowtm (YES) na dose equivalente a um galão por acre.

Tratamento
1
2
3
4

Dose de
Fertilizante
½X
½X
1X
1X

Produto SumaGrow
Não
Sim
Não
Sim

Total No.
147.0
158.5
156.0
150.3

Peso Total
72.1
83.0
72.7
71.3

Muitas culturas são desenvolvidas em condições que a Mãe Natureza jamais houvesse tentado,
tais como milhares de acres de monocultura, por ex. milho ou trigo. Como este método de cultura
produz uma grande tensão sobre o solo, é necessário um pouco de fertilizante.
Há outras culturas, entretanto, onde a pressão sobre o solo não é tão importante, onde o
fertilizante pode ser reduzido ainda mais de 50%. Em muitas Aplicações de gramas de erva – capim de
forragem, feno e gramas ornamentais (incluindo as aplicações de especialidades tais como em campos
de golfe) – as doses de fertilizantes têm sido reduzidas em 80-100% para dezenas de milhares de
aplicações, quase sempre com melhores resultados acima de 100% de fertilizantes.
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Além disso, os produtores de orgânicos utilizam produtos que contêm SumaGrowtm, bem como
os usuários finais em muitos países estrangeiros, sem a adição de nenhum fertilizante petroquímica.
Cabe destacar que isto inclui a China e a Índia, onde centenas de ensaios de campo são realizados sem
fertilizante e têm conseguido resultados significativamente positivos. Somente na Índia em 2012,
foram realizados mais de 500 ensaios de campo.
A redução de fertilizante tem um impacto positivo no meio ambiente. Embora pareça ser bastante
intuitivo retirar o fertilizante em 50%, isto reduz o escoamento em 50% ao utilizar produtos que
contêm SumaGrowtm, além do mais, isto é muito melhor do que se pensava.
Os ensaios realizados nas instalações de provas da Arise Research & Discovery no sudeste de
Illinois foram feitos para medir o escoamento do nitrato. Arise tem construído baias de contenção
especializadas onde o solo foi escavado até 42 polegadas de profundeza e foi inserido um forro plástico
na parte inferior e aos lados, junto com um sistema de tubulações. O solo foi substituído e o milho
cultivado no fundo da baia de contenção.
Quando se acrescenta um produto que contém SumaGrowtm ao solo fertilizado
convencionalmente, ambas as taxas de fertilização 50% e 100%, a quantidade de água escoada
reduziu-se em aproximadamente 50%, como o produto SumaGrowtm aumenta a capacidade de
retenção de água no solo. Adicionalmente, também foram medidos os nitratos da água que se
reduziram em aproximadamente 40%, medidos de acordo com a porcentagem. Combinando a redução
de escoamento da água com a redução de nitrato se obteve uma redução de aproximadamente 70% no
escoamento de nitrato.
Bactérias fixadoras de nitrogênio, que transferem os compostos de nitrogênio de forma que as
plantas possam absorvê-los, são métodos da natureza de extrair o nitrogênio do ar e do solo. Eles são
uma componente chave do produto microbiano básico. Há cepas de bactérias fixadoras de nitrogênio
em nosso produto básico para legumes, culturas de cereais tais como arroz, trigo e milho, e as
gramíneas de forragens, cana de açúcar, sorgo, milho e arroz. Também há micróbios desde outras áreas
funcionais que operam sinergicamente para fixar o nitrogênio.
Há cepas que operam em condições aeróbicas e anaeróbicas; cepas que operam em condições
ácidas e cepas que operam em condições alcalinas. De maneira que, em uma área funcional de
SumaGrowtm existem numerosas cepas de micróbios com os quais opera em diversas colheitas em
variados ambientes.
Quanto importante é a fixação de nitrogênios que ocorre de forma natural? A fixação do
nitrogênio biológico é um processo natural e essencial que apoia a vida na terra em relação ao meio
ambiente, a energia, a nutrição e a Sustentabilidade agrícola. O forte uso de fertilizantes químicos que
contêm nitrogênio, freqüentemente é empregado para aumentar a produtividade da cultura, produz a
lixiviação de nitratos que em altos níveis significa um perigo para a saúde humana e a vida silvestre.
Além disso, quando os solos se tornam anaeróbicos, o nitrato (NO3) se reduz a óxido nitroso (N2O), o
que é 300 vezes mais potente que o dióxido de carbono (N2O), como um gás potencial de efeito estufa.
As formulações de SumaGrowtm diminuem a necessidade de fertilizantes nitrogenados em
50+%. Em nível global, o nitrogênio é o elemento mais importante nos fertilizantes tradicionais N-PK, o que representa aproximadamente a metade do consumo total de fertilizantes.
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AUMENTO DA EFICÊNCIA NA ÁGUA
Para esclarecer, as plantas cultivadas com produtos que contenham SumaGrowtm continuam
precisando da mesma quantidade de água para crescer, contudo, a eficiência da água aumenta o
suficiente permitindo que as colheitas cresçam com menos água de chuva ou água de irrigação.
Há várias formas de ação que criam uma melhor eficiência de água – compactação
reduzida/aumenta a Capacidade de retenção da água, extração de umidade do ar, controle/redução do
ar, controle/redução da salinidade, e qualidade de água melhorada.
A capacidade do solo em reter água está relacionada com a Quantidade de compactação do solo –
alta compactação nivela a Capacidade de retenção reduzida da água. Os produtos que contenham
SumaGrowtm melhoram está condição reduzindo a compactação.
A barreira mineral/escala – conhecida como o “efeito bowl” ou “vasilha mineral” – é
dissolvida e permite que os cílios da raiz se estendam mais pelo solo. A eficiência maximizada e
rigorosa do sistema da raiz promove o crescimento mais saudável das plantas, um maior crescimento e
rendimento das plantas. Observe estes sistemas radiculares de soja:

Ambas as fotos: Sistema radicular desenvolvidas convencionalmente à esquerda e raízes desenvolvidas BSEI à direita

Uma maneira de medir a compactação é através de um penetrômetro < pense em uma agulha
gigante inserida na terra, tipicamente até registrar 300 psi, o ponto onde as raízes já não podem
continuar crescendo. As verduras típicas de uma cultura mecanizada podem atingir uma leitura de até
5-6 polegadas, o qual tem aumentado para 10-17 polegadas em vários estudos independentes e
controlados, após utilizar um produto que contenha SumaGrowtm.
Em um de nossos melhores resultados, a Holden Research testou repolhos na Califórnia. Com
apenas uma redução de 20% nos fertilizantes e a adição de um produto que contenha SumaGrowtm a
profundeza do penetrômetro aumentou de 6 polegadas para 17,8 polegadas.
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A partir do momento em que a terra vegetal fica seca da parte de cima para baixo quando as seis
polegadas superiores do solo ficam sem umidade, mesmo assim, a parte tratada ainda continuava
mantendo 11,8 (17,8 – 6) polegadas de solo com umidade para que as raízes pudessem absorvê-la. (Por
outro lado, as 6 polegadas da parte de cima do solo contêm muito menos nutrientes do que a parte do
solo entre os 6 – 18 centímetros, sendo assim, as raízes de mais de seis polegadas têm acesso ao solo
com mais nutrientes e isso faz que as culturas tenham altos valores de nutrientes)
Os micróbios têm a capacidade de extrair literalmente a umidade do ar (bem como o nitrogênio),
mas, mesmo não havendo chuva ou irrigação, as plantas tratadas podem ter acesso à umidade.
Os fertilizantes na base de petroquímicos deixam resíduos de sal. Os sais no solo podem absorver
a umidade das raízes das plantas, e esta é a razão pela qual os solos com alta salinidade são
indesejáveis e, às vezes, não são apropriados para desenvolver as culturas. Quanto mais fertilizantes
for utilizado, mais água será necessária.
Os micróbios excretam uma substância conhecida como exopolissacarídeos (EPS) que
encapsulam os sais, prevenindo que eles absorvam a umidade. Este é o primeiro passo na
bio-remediação do solo pelo excesso de sais. Com menos umidade absorvida pelos sais, há mais
umidade disponível para a vida da planta.
Em um teste de campo em uma grama esportiva na cidade de Costa Mesa, Califórnia, em menos
de três meses os campos tratados conseguiu reduzir 26% da salinidade, de acordo com as análises de
laboratório de uma terceira parte.
A umidade no solo também aumentou 10% e a Relação Absorção de Sódio (SAR) diminuiu 17%
(mais baixo é melhor). A SAR é uma prova da qualidade da água, não quantidade.
Também há indícios de que terras que atualmente são consideradas como inadequadas para
culturas, em virtude da pequena quantidade de água ou da salinidade do solo, podem chegar a serem
terras cultivadas. Esta característica por si só pode ser valiosa para o preço de compra dos produtos
SumaGrowtm, pois, pode marcar a diferença entre ser apropriada para culturas ou não.

REDUÇÃO DE PESTICIDAS
Pesticida é um termo geral que pode ser subdividido em inseticida, fungicida e herbicida. BSEI
estima que a redução de inseticidas deva ser aproximadamente 90%. De um modo geral, os insetos se
alimentam das plantas fracas, e as plantas com SumaGrowtm são muito mais fortes do que as plantas
cultivadas convencionalmente conforme o evidenciado pelos os níveis de brix, clorofila e proteínas
mais altas, no entanto, existem alguns insetos como as Lagartas do Exército, que comem tudo o que
encontram em seu caminho e as plantas com SumaGrowtm continuam sendo suscetíveis a este tipo de
insetos.
Além de plantas mais saudáveis e com menos problemas de pestes / insetos, há outras duas
formas de ação em que os produtos SumaGrowtm atuam contra os insetos – além de níveis de brix
superiores e detecção de quórum. Os níveis mais altos de brix (açúcares naturais) já documentados em
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uma série de culturas são o sistema de proteção natural das plantas. Os insetos não têm fígado para
digerir os açúcares, sendo assim, eles permanecem no estômago dos insetos, fermentando-se e matando
os insetos. Os baixos níveis de brix são sintomas de plantas menos saudáveis. Portanto, os insetos
matam as plantas menos saudáveis e esta é a forma que a Mãe Natureza tem de promover a
sobrevivência das plantas que estão mais saudáveis.
Entretanto, os insetos são atraídos pelos íons de nitrogênio livre. A maioria dos fertilizantes
consiste em, ou se descompõe em íons de nitrogênio livre.
Os micróbios produzem uma freqüência eletromagnética; quanto mais micróbios houver, mais
forte será o sinal, conhecido como "quórum sensing" ou “detecção de quórum”. Em termos simples,
este sinal basicamente diz aos insetos para que permaneçam longe. Obviamente que o SumaGrowtm
aumenta o número de micróbios e, portanto, aumenta também a força do sinal eletromagnético.
BSEI estima uma redução em fungicidas de 50% devido aos biopesticidas naturais incluídos na
formulação.
Abordaremos aspectos mais técnicos, a função dos biopraguicidas (controle biológico) é
composta predominantemente por cepas de Trichoderma. As cepas de Trichoderma vêm incluídas nos
produtos SumaGrowtm como agentes de biopesticidas contra as doenças fúngicas das plantas. Os
diversos mecanismos de inibição direta contra os patógenos de plantas incluem antibiose,
micoparasitismo, que estimula a resistência da planta hospedeira ao estresse mediante uma raiz
melhorada e do desenvolvimento da planta, a solubilização e retenção dos nutrientes inorgânicos, a
inativação das enzimas patógenos e a concorrência por nutrientes ou espaço.
Os biopesticidas geralmente crescem em seu habitat natural sobre a superfície da raiz, e desta
maneira afetam a doença radicular em particular, mas também podem ser efetivos contra as doenças
foliares. Uma vez que os biopesticidas entram em contato com as raízes, eles colonizam a superfície ou
a casca da raiz, dependendo da cepa. As melhores cepas colonizam as superfícies radiculares inclusive
quando as raízes crescem três pés mais abaixo da superfície do solo. Além de colonizar as raízes, o
ataque de Trichoderma, parasitas que de outra forma conseguem nutrição de outro fungo. A
Trichoderma cresce e prolifera melhor quando há abundantes raízes saudáveis, elas têm desenvolvido
diversos mecanismos tanto para atacar outros fungos, quanto para melhorar o crescimento de plantas e
raízes.
As diferentes cepas de Trichoderma controlam cada fungo patogênico ao qual se buscou o
controle. Entretanto, a maioria das cepas de Trichoderma é mais eficiente para controlar alguns tipos
determinados de patógenos, mais que outros. A recente descoberta de vários laboratórios de que
algumas das cepas induzem as plantas a “ativar” seus mecanismos de defensa oferece a probabilidade
de que estas cepas também podem controlar outros patógenos diferentes dos fungos.

Em virtude dos biopesticidas terem diversas formas de ação bem adequadas para a rotatividade
nos programas de manejo de pragas. Por exemplo, um biopesticida pode criar orifícios no intestino da
praga (açúcares fermentados), enquanto que os pesticidas convencionais normalmente são
neurotoxinas.
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Há muito menos informação sobre os benefícios dos biopesticidas utilizando produtos que
contenham SumaGrowtm que os outros benefícios, contudo, nós temos relatórios dos usuários finais
sobre o nosso sucesso com o seguinte:

Bananas– sigatoka, nemátodo (documentado pelo Instituto Dominicano de Pesquisas
Agropecuárias e Florestais (IDIAF)
Pimenta Preta– murchamento rápido (Vietnam)
Castanhas – Praga da Castanha (Chryphonectria parasitica)
Café -- ferrugem, ou ferrugem da folha (Honduras)
Cana de Açúcar – fungo da raiz (Guatemala)
Tomate – placa, oidio (ensaios internos pelo Dr. Lalitha)
Trigo – bolor, fusarium

Alguns usuários relatam uma redução (em geral, 50%, especialmente quando usado em
pradarias) em herbicidas (usados para matar ervas daninhas); no entanto, os relatórios ainda são
anedóticos, assim BSEI afirma que há uma redução zero em herbicidas, como, infelizmente, neste
caso, SumaGrowtm faz tudo crescer melhor!
Para aqueles usuários que informaram uma redução em herbicidas, eles têm geralmente
misturado os herbicidas com os produtos SumaGrowtm e acredita-se que os produtos SumaGrowtm
atuam como um transportador e que transmitem o herbicida às pontas das raízes, gerando uma
distribuição mais efetiva e ,portanto, uma taxa maior de extermínio nas raízes.
Além do custo, o impacto ambiental negativo dos pesticidas é substancial. Uma variedade de
pesticidas pertencentes a diferentes categorias de produtos químicos é utilizada para controlar uma
variedade de doenças de plantas. Alguns pesticidas são resistentes à degradação, persistem no
ambiente e penetram à cadeia alimentar humana/animal transformando em uma ameaça para a saúde
pública e em um perigo potencial para o meio ambiente. Alguns deles são tóxicos para os seres
humanos mesmo por níveis em parte de um bilhão. Existe uma crescente preocupação pública sobre o
uso continuado de praguicidas químicos em níveis elevados e há uma crescente necessidade de
desenvolver abordagens amigáveis ambientalmente para controlar as doenças de plantas comuns e
contribuir ao objetivo da sustentabilidade na produção agrícola.
Por favor, tome nota, embora tenha havido tratamento bem-sucedido de várias doenças de
plantas e problemas de insetos, esses benefícios não são nossos principais pontos de venda. De fato,
nos E.U.A., nem sequer nos permitem vender nosso produto como biopesticida, pelo fato de não
estarmos autorizados e não termos a licença para fazê-lo. Todo benefício em doenças de plantas deve
ser considerado como um benefício secundário - nenhum cliente deve utilizar nossos produtos com
base na capacidade de controlar doença. O aumento do rendimento é nossa principal vantagem.
Além disso, no tratamento de doenças de plantas e de controle de insetos, com produtos que
contenham SumaGrowtm, o tratamento opera melhor como prevenção, não como curativo. As plantas
saudáveis têm menos doenças e as culturas são mais saudáveis. Similar ao ser humano quando se está
com o sistema imune deprimido é mais provável pegar um resfriado do que quando se está com o
sistema imune em perfeitas condições. Os níveis mais elevados de nutrientes analisados anteriormente
são uma evidência de plantas mais saudáveis iguais aos numerosos pontos de dados de teste que
mostram que suas raízes são mais longas, os talos mais grossos, têm mais folhas, folhas maiores, etc.
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Se a planta estiver com uma doença ou estiver infestada de insetos, é muito mais difícil para os
produtos SumaGrowtm efetuar o tratamento. Por favor, lembrem se que nossos produtos operam
fazendo que a terra se torne mais saudável - não são os fertilizantes, nem os pesticidas ou o tempo em
que leva para operar são muito mais longo do que o que toma um fertilizante ou um pesticida. Em um
de nossos estudos, realizado pelo Dr. Allen Williams, PhD autônomo, que foi realizado na fazenda
LHOP Ranch em Kansas, os níveis de brix foram observados e demoraram quatro meses para que os
níveis de graus Brix chegassem a seu nível máximo.

MELHOR CAPACIDADE PARA RESISTIR TENSÕES
Os produtos que contêm SumaGrowtm resistem as diferentes tensões climáticas, como a seca,
ventos fortes e geados, muito melhor do que os campos fertilizados convencionalmente. Infelizmente,
este benefício é difícil de obter e envolve muito esforço na realização de estudos, para que exista uma
forte dependência sobre evidências anedóticas, porém, está a capacidade de relacionar dados e
"conectar os pontos" que apóiam estas afirmações.
Um importante agricultor de algodão relatou sobre ventos que excederam as 50MPH e que
assolaram sua fazenda de 6000 acres, esmagando-a completamente, exceto as plantas de algodão
tratadas com o produto SumaGrowtm. Há numerosos estudos que documentam o aumento do
crescimento radicular devido aos produtos que contêm SumaGrowtm – de fato – quanto à massa e a
profundeza; o aumento de sistemas radiculares é provavelmente a propriedade mais evidente das
culturas tratados com SumaGrowtm . É fácil acreditar que o aumento dos sistemas radiculares ajudou as
plantas de algodão a suportar os fortes ventos.
Abaixo há uma fotografia do controle versus SumaGrowtm raízes de soja tratadas que está
publicada em um artigo da revista Forbes.com
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Raízes fertilizadas convencionalmente à esquerda, raízes com o produto SumaGrowtm à direita .

Os elevados níveis de brix, novamente bem documentados, têm outro beneficio além daqueles já
mencionados – a capacidade de resistir melhor as geadas devido ao elevado teor de açúcar, com mais
açúcar há menos pontos de congelamentos. As fotos abaixo apresentam um forte contraste entre os
campos fertilizados convencionalmente e os campos com SumaGrowtm na fazenda Tomas Elliot Farm
em Carolina do Norte.

Tobaco fertilizado convencionalmente
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O tabaco tratado com esterco e com produto que continha SumaGrowtm, não somente resistiu
várias geadas, mas também fez que um comprador de tabaco afirmasse que era “o melhor e o maior
tabaco que ele tinha visto”.
O uso eficiente da água nos produtos que contêm SumaGrowtm já foi analizado, contudo, o
impacto em condições de seca é realmente surpreendente. O agricultor Kevin Dilap de Illinois teve
uma colheita de milho muito bem-sucedida, que chamou a atenção da mídia informativa “Barron’s on
Line”, destacando que se obteve com apenas 2/10” de água de chuva caída entre 1º Março e 25 Julho
em seus campos secos.
Abaixo estão as fotos de uma área de severa seca do ano 2011 no Texas que mostra os campos de
milho fertilizados convencionalmente versus campos de milho tratados com SumaGrowtm. O milho
que não foi tratado à esquerda apresenta uma notável falta de germinação e se observarmos bem de
perto, não há espigas de milho, enquanto que à direita o milho que foi tratado com SumaGrowtm tem
uma maior taxa de germinação e pelo menos uma espiga de milho em quase todos os talos.

Milho fertilizado convencionalmente durante condições de seca. Milho com SumaGrown durante condições de seca.
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III. A EMPRESA E O PRODUTO
ANTECEDENTES DO BSEI
Os melhores produtos BESI’s SumaGrowtm tem sido desenvolvidos desde 2003, os primeiros
três anos de maneira informal, e após outros três anos mais de maneira formal incluindo extensos
ensaios de efeito estufa realizados na Michigan State University (Universidade Estadual de Michigan)
e provas realizadas ao ar livre em mais de 200 chácaras. As vendas começaram no ano 2010 e a partir
desse momento o produto tem sido utilizado em milhares de fazendas em condiciones do mundo real.
Os ensaios informais foram realizados em uma fazenda em Mississippi onde inicialmente foi
tratada com a versão antiga do produto atual, que logo se transformou na atração local devido o
tamanho e qualidade das culturas. A chácara do teste inicial tem cultivado há 10 anos várias colheitas
sem utilizar nenhum produto fertilizante na base de petroquímicos.
No ano 2006, além do teste na fazenda em Mississippi e das provas de efeito estufa efetuados
na Michigan State University, os agricultores de Michigan, Mississippi, Alabama e Arkansas
plantaram chácaras de teste de 10 acres de diferentes culturas comerciais. Embora, a aplicação do
produto foi inconsistente devido a que vários agricultores perderam o primeiro tratamento, contudo, os
resultados foram surpreendentes.
A chácara de algodão abaixo (centro) perdeu o primeiro tratamento recomendado e somente
recebeu o segundo. Demorou em mostrar uma diferença entre os acres tratados e o acre controle; no
entanto, a diferença ao final da temporada foi significativa. A cultura mostrou um sistema radicular
mais profundo e extenso; com talos mais grossos, plantas mais alta e cor verde muito mais intensa. A
cultura comprovou suportar tensões muito melhor quando enfrentou uma tormenta de vento perto do
final da estação que estragou a cultura de controle, mesmo assim, a parte tratada resistiu o vento e foi
colhida uma semana antes (a que recebeu um maior preço por acre na descaroçadora de algodão), bem
como uma quantidade significativamente maior em sementes.

Uma Solução SumaGrow para uma Agricultura Sustentável

Versão 1.0

Pàgina 23

Esquerda – Sob a linha sem BSEI
seis pés de altura

Centro – acima do peito com Produtos BSEI

Direita – Com dois tratamentos acima de

As pesquisas e os desenvolvimentos continuaram até o final de 2006 e princípios de 2007 com
pesquisa sobre o efeito estufa realizada na Michigan State University (MSU). A MSU começou com
uma formulação base proporcionada pela BSEI e redefinida mais tarde. Eles criaram cinco
formulações cegas, incluindo um controle, que foi testado em uma fazenda na área de Hattiesburg, MS
em um terreno virgem durante a temporada de 2007 em 200 chácaras de ensaios. Os ensaios foram
realizados em culturas de fileira – milho, soja e algodão, bem como em verduras – abobrinhas
amarelas, tomates, vagens, pimentões e bananas. Os resultados foram significativos, incluindo seis pés
de altura de algodão e um aumento de 61% no rendimento de abobrinhas.
Outros agricultores também se uniram para experimentar o produto em suas próprias fazendas.
O outro benefício notável foi que nossas chácaras de ensaios foram capazes de colher milho, enquanto
que as outras na área tiveram que deixar seu milho para feno devido às condições de seca. O mesmo
agricultor de algodão, que aplicou o produto em 2006, utilizou o produto novamente no ano 2007 e
obteve mais de 20% de aumento no rendimento.
Os esforços realizados no ano 2008 em Pesquisa e Desenvolvimento (I + D) foram investidos
principalmente na fabricação e processamento (cultivo de micróbios). Isto resultou no aumento da
concentração de micróbios 1010-1012, verdadeiramente uma consecução significativa (embora devido a
questões de regulamentação, enumeramos os micróbios no rótulo em1009).
No ano 2009, cerca de 3.000 acres dos verdadeiros donos foram semeados, principalmente em
Michigan visto que nas instalações de produção em Mississippi ainda não aceitavam cultivar micróbios
agrícolas. ( a BSEI recebeu a aprovação para fabricar em 28 de julho, e aprovação para vender em 21
de agosto de 2009) Somente pequenas quantidades podiam ser feitas nos laboratórios de pesquisa na
MSU. O produto fabricado em Michigan recebeu a aprovação para ser vendido só em Michigan. A
maior quantidade de superfície de acres tratados em uma única fazenda no ano 2009 foi de 500 acres
de milho, semeados em várias configurações - produto aplicado na terra, nos sulcos e foliarmente, com
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diversas quantidades de fertilizantes. Generalizando os resultados totais, o rendimento aumentou 30
+%, enquanto que os fertilizantes na base de petroquímicos reduziram à metade.
BSEI teve um resultado semelhante com 120 acres tratados com SumaGrowtm de feno (capim
Bermuda) fora de Houston, TX. O clima não permitiu a colheita da cultura de controle e os acres
tratados, ao mesmo tempo, para fazer uma comparação exata. Os acres tratados BSEI, sem nenhum
tipo de fertilizantes, teve um aumento no rendimento de pelo menos 20% em comparação com o
fertilizante convencional da superfície cultivada, em um custo menos da metade em comparação com
os fertilizantes convencionais.
A melhor declaração está plasmada em uma carta que afirma que o nosso produto é “um
milagre”, afirmação feita por um usuário da Pennsylvania que cultiva há mais de dois anos
consecutivos um pouco de milho, vários culturas de vegetais e chácaras de alimentos. Em 2008, ele
reduziu os fertilizantes em 50%, e excluiu completamente os fertilizantes petroquímicos.
Os resultados a partir de 2010 incluíram uma universidade adicional - Mississippi State
University – que valida o produto, um teste de 200 acres que demonstra um aumento significativo nos
níveis de brix, e um importante aumento no rendimento em comparação com uma cama de broiler
orgânica e uréia em oito diferentes variedades de capim para pastagem, supervisados por uma terceira
parte com grau de doutor PhD, agricultores que cooperaram para obter um aumento no rendimento de
20% em milho, e numerosos resultados de agricultores que compararam paralelamente os resultados no
rendimento de culturas de outra (divisão A / B) chácaras tratadas versus chácaras de controle.
Houve dois achados significativos a partir dos resultados de 2010 – os dados claramente
demonstram que o fertilizante deve ser reduzido para obter melhores resultados e a função do
biopesticida do produto demonstrou que depois que as plantas estão infetadas - é curativo, e não
somente preventivo.
A partir de 2010, a BSEI tem recomendando pelo menos uma redução de 50% em todas as
colheitas e a completa exclusão de fertilizantes para algumas culturas, como a grama. O outro
resultado relacionado aos fertilizantes foi que as colheitas de maior qualidade (definidas como de mais
elevados níveis de clorofila, mais elevados níveis de brix ou de mais elevados níveis de proteínas)
foram atingidas com “zero” fertilizante, embora a quantidade não fosse necessariamente a de mais alta
quantidade.
Antes de 2010, a BSEI havia confirmado que a função do biopesticida era fazer que as plantas
fossem mais saudáveis e, portanto, mais resistentes às doenças. Entretanto, tem havido numerosas
descrições de clientes dizendo que utilizaram o produto após uma infestação e que além de combater o
problema, mantiveram viva a cultura por um tempo suficiente para poder fazer a colheita.
Os esforços de marketing foram tratados continuamente com uma resposta, declarada ou sem
declarar, de que "é demasiado bom para ser verdade" e em 2011, os recursos adicionais foram
compilados em um banco de dados com terceiros confiáveis. Duas partes relevantes reconheceram os
benefícios de nossos produtos SumaGrowtm. A primeira foi a Illinois Soybean Association Yield
Challenge onde a BSEI chegou primeiro (Distrito 9, o único distrito que participou) superando a
Monsanto que ficou em segundo lugar. O segundo foi premiado com o Grande Prêmio na categoria
Best of What’s (Melhor do Que é) nova edição da revista Popular Science (Dezembro de 2011).
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Em 2012, a eficácia do produto e a compilação de dados foram ampliadas, ainda mais, para
recolher informação internacionalmente, incluindo um número significativo de ensaios feitos na Índia
(mais de 500), na China, na República Dominicana e no Vietnam.

SumaGrowtm E COMO FUNCIONA
BSEI acredita que o desenho da linha de produtos SumaGrowtm é melhor do que qualquer um
da concorrência, pois, tem uma abordagem holística, integral e sinérgica para potencializar o
rendimento agrícola e diminuir os insumos de forma sustentável. Os benefícios documentados obtidos
pelos produtos SumaGrowt são claramente melhores do que qualquer outro conhecido da
concorrência.
Os produtos líquidos da BSEI (que contêm bactérias e fungos) são ecológicos, de amplo
espectro, inoculastes e polimicrobianos, com diversas funções complementares. O produto, em termos
simples, consiste em um “Concentrado da Mãe Natureza." Talvez, o mais importante ainda, é o que a
linha de produto NÃO é. Os produtos não contêm organismos geneticamente modificados (OMG)
nem hormônios de crescimento, cujos efeitos de longo prazo são desconhecidos. Os produtos também
não são irradiados e nem contêm algum produto químico que possa ser prejudicial aos seres humanos,
ao gado ou ao meio ambiente. Não têm base petroquímica, mas, também não é um "chá de adubo".
Os produtos da BSEI são semelhantes aos da alimentação humana com alimentos cultivados
organicamente e com suplementos nutricionais em um ambiente enriquecido, ao contrário dos
alimentos “junk food” e esteróides em um ambiente descuidado. As culturas tradicionais que utilizam
fertilizantes convencionais na base de petroquímicos – Nitrogênio, Fósforo e Potássio (N-P-K) –
equivalentes à utilização de esteróides; estes produzem rendimentos a curto/médio prazo ocasionando,
ao mesmo tempo, uma degradação ao meio ambiente de logo prazo, da mesma forma é válida para os
pesticidas.
Ecológico, normalmente, significa que não é prejudicial ao meio ambiente. Os produtos
SumaGrowtmn vão muito além de ser amigáveis com o meio ambiente. Além de não utilizar produtos
químicos daninhos, os produtos SumaGrowtm reabilitam o solo e o tornam mais saudável, além de
serem altamente compatíveis com a agricultura sustentável. Nossos produtos melhoram a capacidade
de reter a água do solo, e melhoram a massa orgânica do solo para uma produção sustentável durante a
vida da planta.
Os produtos SumaGrowtm são feitos a partir de cepas cultivadas e não modificadas
geneticamente de micróbios. Cada produto tem pelo menos sete cepas de micróbios. Os produtos da
BSEI são o resultado mais completo do mercado, com pelo menos cinco funções por cada produto. Em
outras palavras, o nosso produto é um conjunto multivitamínico e os produtos de nossos concorrentes
simplesmente contêm vitamina C. Portanto, o nosso produto se refere mais corretamente como um
alimento perfeito, pois contém (ou tem a capacidade de produzir ou mobilizar) as vitaminas, minerais e
pesticidas orgânicos, e ajusta seu próprio entorno corrigindo o pH e permitindo uma maior eficiência
na utilização da água.
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O nosso produto básico é um produto de amplo espectro, capaz de funcionar em uma variedade
de plantas, incluindo legumes, não leguminosas, verduras, cereais, plantas ornamentais, e cultivos de
forragens, em uma variedade de ambientes, com pH alto e baixo, solos úmidos e secos, e em climas
relativamente frios, temperados e quentes. Em termos simples, o nosso produto tem o equivalente ao
Exército, a Força Aérea, a Armada e a Infantaria da Marinha, prontos para lutar em qualquer batalha e
em qualquer condição que houver.
As formulações dos produtos BSEI também incluem humatos líquidos e micro nutrientes das
plantas. Os humatos são a coluna vertebral de um solo saudável. Promovem o crescimento de
micróbios beneficiosos e proporcionam ao solo à compactação adequada, a capacidade de troca
catiônica (CIC), a capacidade de reter a água e nutrientes e ao mesmo tempo os tornam disponíveis
para as plantas.
Os derivados de humatos são as misturas de ácido húmico, ácido úlmico e ácido fúlvico. Eles
são o resultado da transformação da matéria orgânica pelos microorganismos do solo. A matéria
orgânica (OM) é a fonte de energia e o fornecimento de alimentos para os micróbios, a que permite a
BSEI enviar suas formulações microbianas como um líquido, visto que, os humatos proporcionam uma
fonte de alimento para os micróbios. Além disso, os derivados de ácido húmicos têm vários benefícios
conhecidos para a agricultura, como o aumento da germinação de sementes (maior e mais rápida),
melhora a nutrição de elementos de traça através da quelação, e melhoria as condições de umidade.
As formulações polimicrobianas têm o potencial de aumentar enormemente a produtividade
com menor dependência dos fertilizantes petroquímicos e aliviar as conseqüências negativas de saúde
e meio ambientais associadas ao uso.
Abaixo uma lista específica das características de desempenho para formulações microbianas
SumaGrowtm :

Melhora os nutrientes e a captação de água.
Melhora o crescimento radicular e da planta e o rendimento da colheita.
Melhora a eficiência da planta ao usar energia solar.
Diminui a tensão no transplante e na seca.
Aumenta a Capacidade de Troca de Cátions (CIC).
Diminuem a infestação de pragas de insetos, micróbios daninhos e nematódeos.
Aumenta os efeitos de micróbios beneficiosos e organismos.
Aumenta a saúde do solo e a retenção de água.
Estimula o desenvolvimento equilibrado de populações de microflora.
Aumenta as substâncias bioativas necessárias ao crescimento e desenvolvimento da planta.
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Reduz a dependência de fertilizantes e pesticidas químicos.
Melhora o sabor e a qualidade das colheitas.
Ajuda a libertar micronutrientes e elementos de traça, fazendo que estes fiquem disponíveis
para as plantas.
Estimula a germinação.
Reduz a quantidade de toxinas no solo associadas aos organismos daninhos.
Aumenta a decomposição saudável de matéria orgânica e reduz a putrefação.

POR QUE OS PRODUTOS SumaGrowtm SÃO MELHORES DO QUE OS DA
CONCORRÊNCIA
Embora a idéia de inoculantes microbianos para estimular a produção agrícola não seja nova, o
cuidado e o desenho deliberado de uma formulação que contenha diversos grupos filogenéticos de
organismos que ocorrem naturalmente com funcionalidades complementares, e os reúne uma maneira
que retenham a viabilidade por um longo período de tempo em temperatura ambiente, com pouca ou
nenhuma necessidade de acrescentar fertilizantes e pesticidas químicos, é inovador.
SumaGrowtm é um produto inovador por cinco razões. Em primeiro lugar, o produto base
contém pelo menos sete cepas microbianas diferentes em comparação com os concorrentes que
tipicamente incluem somente uma cepa, e raramente mais de três. Quanto maior for o número de
cepas, mais difícil será a fabricação, pois o tempo de cultura varia de acordo com a cepa e elas devem
ser compatíveis. A formulação de base da BSEI com 7 + cepas é uma barreira significativa para
penetrar. Qualquer laboratório decente deve ser capaz de identificar a maioria das cepas de micróbios
de nossos produtos, visto que o tempo de cultura varia - uma cepa pode tomar 17 dias e outras 27 dias e o processo de fabricação, então, é muito difícil de determinar.
Há outra empresa que está tentando "ajustar" a fórmula mediante a substituição de um micróbio
ou a sua função em particular - por exemplo, a resistência a doenças – e acabou encontrando problema
de compatibilidade entre os micróbios. Igual ao reino animal, onde alguns animais podem coexistir
pacificamente, e outros se atacam e se comem uns aos outros. A nossa fórmula básica consiste de
micróbios complementares.
Em segundo lugar, o produto tem cinco funções, tais como fixar o nitrogênio e os biopesticidas
- em comparação com os da concorrência que tipicamente só têm uma função e raramente possuem
mais de duas. Ter mais de uma função é relativamente único na indústria, por exemplo, há produtos da
concorrência que contêm Trichoderma que é formulado somente para controlar as pragas. Rara vez
estes produtos de uma só função contêm mais de uma ou duas cepas de micróbios.

Em terceiro lugar, a diferença de sua contra parte, alguns dos quais requerem refrigeração, as
formulações do SumaGrowtm retém a viabilidade por um logo período tempo em temperatura
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ambiente. Isto é importante ao considerar onde o produto pode ser utilizado. Sabemos que os países de
terceiro mundo não têm infra-estruturar para transportar seus produtos de forma oportuna. Ao contrário
de outros produtos que ao chegar a seu destino perdem sua utilidade, os produtos SumaGrowtm
mantém sua operabilidade intacta.
Em quarto lugar, os produtos SumaGrowtm são concentrados em 1012 (unidades formadoras de
colônias por mililitro, CFU / ml), em comparação com os da concorrência com concentração mais
baixa (nos mercados de consumo 105 ou menos). Muitos concorrentes têm problemas para concentrar
seu produto a um nível significativo. Atualmente, os produtos que são considerados excelentes quanto
à concentração na indústria têm 108 ou 109, e o SumaGrowtm está sendo produzido comercialmente em
1012 (embora no rótulo apareça 109, isto se deve a assuntos regulatórios). Como uma lembrança
rápida, 109 é dez vezes mais concentrado do que 108, inclusive depois de um ano de estar armazenado
em uma prateleira, o produto da BSEI ainda continua mantendo uma concentração de 1010.
Em quinto lugar, o produto realmente funciona! O benefício mais óbvio da BSEI é fabricar
produtos microbianos melhores que os da concorrência e que eles realmente funcionem. J. Brockwell e
PJ Bottomley (1995) informaram sobre os recentes avanços em tecnologia de inoculantes e
perspectivas para o futuro, publicado em Soil Biology and Biochemistry (Biologia do Solo e
Bioquímica) que muitos dos inoculantes microbianos comerciais não cumprem com as demandas;
90% de todos os inoculantes não têm nenhum valor prático [ênfase acrescentada] principalmente
na produtividade de legumes.
Inclusive para os produtos da concorrência que funcionam, nenhum informam sobre a
combinação destes ganhos de rendimento enquanto são capazes de reduzir os fertilizantes
convencionais em importantes quantidades como são os das formulações microbianas da BSEI
A linha de produto para venda da Empresa é uma solução de “tamanho único para todos” para
todas as culturas, aos quais nos referimos como um produto Fase I.
A Pesquisa e Desenvolvimento da BSEI’s continuam e têm identificado algumas combinações
da formulação para melhorar ainda mais os resultados de colheitas específicas como uma resposta a
suas principais necessidades – feijão, por exemplo, precisa de nitrogênio adicional e as necessidades do
arroz, com um menor pH comparado com a maioria das outras culturas. Isto pode ser tão simples
como acrescentar bactérias extras para fixar o nitrogênio às colheitas que precisam de nitrogênio extra.
Os produtos de uma determinada agricultura são conhecidos internamente como nossos produtos Fase
2. Nossos produtos atuais Fase 2 incluem tratamento para campos de golfe, ambos verdes e veredas.
Os produtos Fase 3 são desenhados para um tipo de agricultura específica, e com uma
composição nutricional específica. É muito parecido a uma pessoa que tem que modificar a sua dieta
nutricional para perder peso ou criar músculos; a BSEI altera as combinações microbianas para
modificar a ingestão nutricional da planta e produzir diferentes resultados nutricionais. Por exemplo, a
cevada cultivada para produzir cerveja é mais apetecida se tiver uma alta porcentagem de hidratos de
carbono, enquanto que a cevada cultivada para terneiros, ou para seres humanos seria mais apetecida se
tivesse uma maior porcentagem de proteína.
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IV. O PLANO
LICENÇA DE CO-MARCA
BSEI tem um produto único com numerosos mercados potenciais. BSEI decidiu que a melhor
maneira de maximizar o valor do produto é solicitando a outros para comercializarem os produtos sob
um contrato de “co-marca”

O plano inclui três elementos chaves:
 Rótulo privado de “Co-Marca”– “ABC” com embalagem de SumaGrow Inside
packaging
 Uma estratégia de MAPA de fixação de preços – Preço Mínimo Aceitável, ou quando
for Ilegal, Preço Mínimo Anunciado
 Um “conjunto” de estratégia de marketing utilizando selo para “SumaGrown de
Aprovação” utilizando um a ser  desenvolvido (por favor, anote a letra “n” extra no
SumaGrown).
BSEI tem sido abordada por diversas empresas que querem vender nossos produtos. BSEI se
referirá a estas empresas como potenciais licenciatárias, e uma vez assinado o contrato, como titulares
de licenças ou Licenciatárias.
Como a BSEI tem recursos limitados, permite que estas potenciais licenciatárias comercializem
o produto para gerar maiores vendas e despertar a consciência do público, embora a BSEI tenha optado
por continuar independente. BSEI acredita que os potenciais licenciatárias irão dedicar maior recursos
ao vender o produto se elas têm a propriedade do mar que possam chamá-la como sua; no entanto, a
BSEI deseja ter o valor da marca em si. A solução é o rótulo privado de “co-marca” em que a
potencial licenciatária pode chamar o produto por qualquer outro nome que queira (“rótulo privado”),
porém a embalagem deve incluir o logotipo da BSEI " SumaGrowtm Inside" (nossa "marca"), similar a
Intel Inside.
Outro benefício desta estratégia de rotulação de co- marca é a capacidade dos novos titulares de
licenças ou licenciatárias ao utilizar os dados coletivos de outros produtos de SumaGrowtminside. O
maior problema no marketing dos produtos SumaGrowtm é a reação surgida de que "é demasiado bom
para ser verdade". Se a BSEI fosse dar licença a uma entidade para vender somente sob um rótulo
privado, ela teria que comprovar a eficácia do produto em seu mercado, ou em seu país. Ela não teria a
possibilidade de utilizar os estudos universitários, estudos de campo, declarações e fotos acumuladas
até a data pelos usuários de SumaGrowtm, no entanto, ao usar a informação existente, o proprietário de
um campo de golfe, por exemplo, poderia ter acesso aos estudos sobre pradarias e gramas e fazendas
de gramas, e ser capaz de concluir que vale a pena dar ao produto uma oportunidade. Sem os dados
existentes, é difícil convencer aos possíveis usuários de seu valor.
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A linha base de utilizar uma estratégia de rótulo privado de co-marca é uma situação de ganhar
ganhar tanto para a licenciatária como para a BSEI.
Inclusive se a BSEI tivesse recursos ilimitados, a empresa acredita que a história mostra que os
produtos que estão abertos à concessão de licenças geram uma maior quota de mercado (e benefícios)
do que aqueles que estão fechados. Um exemplo clássico seria a Apple contra a Microsoft. Enquanto
muitos acreditem que a Apple tem historicamente um melhor sistema operativo, se usa para trabalhar
somente o hardware e o software da Apple, ao contrário da Microsoft que licenciou seu sistema
operativo a qualquer um. A Microsoft ganhou.
Na agricultura, há um grande exemplo da Monsanto versus a subsidiária Pioneer Hi-Bred de
DuPont. A Monsanto licencia seus pacotes traço gene, um dos quais é um pacote de gene amplamente
bem sucedido devido à resistência aos herbicidas glicofosfatos, normalmente conhecidos como
Roundup, ao contrário de Pioneer que historicamente fez de seu pacote de gene um produto
proprietário. A Monsanto ganhou.
Em discussões com potenciais licenciatários, a principal preocupação é criar um mercado para
que outros licenciatários explorem. Isto se deve à convicção de que qualquer produto que mencione
SumaGrowtm será percebido pelos clientes como o mesmo dos produtos existentes que contêm
SumaGrowtm usado pelos clientes. BSEI não acreditou que isso seja um grande problema. Muito
parecido ao produto aspartame (ironicamente agora pertence à Monsanto). O qual é comercializado sob
os nomes de Equal e NutraSweet e Spoonful. Diversas medições têm sido feitas de Equal e outros,
mesmo assim, a maioria dos consumidores, ainda, prefere um nome de marca do aspartame sobre o
outro. Outro exemplo poderia ser os medicamentos receitados; mesmo quando os genéricos se supõem
são quimicamente o mesmo que as drogas de marca, muita gente insistirá nos medicamentos de marca.
BSEI não acredita que direitos exclusivos de comercialização tenham algum sentido sobre uma
base geográfica. Alguns mercados verticais têm sido criados, como campos de golfe e os caçadores de
chácaras de alimentos, como estes nichos de mercado são muito"coludidos"e mais do que uma marca
não faria sentido.
Ter direitos exclusivos de comercialização para uma área geográfica não faz sentido, bem como
é duvidoso que uma empresa de marketing possa cobrir todos os possíveis mercados de usuários finais.
Para um país em particular, os primeiros quatro possíveis licenciatários especializados em gado /
produtos lácteos, comércio de varejo, culturas e estufas tradicionais de campo. Todos queriam ter uma
exclusividade, mas se houvessem recebido alguma exclusividade, os outros mercados seriam
descuidados. Inclusive estas quatro áreas que não foram incluídas como de potenciais oportunidades
de comercialização, pois não cobrem a silvicultura, os mercados orgânicos ou os mercados de
gramados. Mesmo os mercados de gramados podem ser divididos em mercados muito específicos gramado esportivo, Lawn Care Operator (LCO - operadores para o cuidado de gramados), gramados de
cemitério, construção de rodovia / direitos de servidão, aterro / mineração, fazendas de gramados, etc.
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Uma questão relacionada à criação de um mercado para outro licenciatário é cortar pela raiz o
preço fixado do licenciatário existente (como é o caso dos medicamentos genéricos). Os potenciais
licenciatários se preocupam em que terão de desenvolver um mercado e uma nova licencia para entrar
ao mercado com um preço mais baixo e prejudicar, ao mesmo tempo, a participação do mercado ao
concorrer com preços mais baixos.
Para resolver este problema, a BSEI está solicitando aos licenciatários para que acordem um
Preço Mínimo Aceitável (Minimum Acceptable Price -MAP). O preço MAP variará de acordo com o
produto e o uso, por exemplo, o produto do campo de golfe contém diferentes micróbios do que o
produto agrícola, e, portanto, os preços do MAP são diferentes, e podem mudar de vez quando, mas
continuarão sendo um preço mínimo que os licenciatários terão que cumprir, e ninguém será capaz de
oferecer aos clientes um preço menor.
BSEI melhorará, ainda mais, o valor ao usar a marca SumaGrowtm inside posicionando-a e
desenvolvendo as cultura com SumaGrowtm (SumaGrown) conforme sejam desejados. A linha de
rótulos para SumaGrowtm inside será “Impulsionará a Próxima Revolução de Alimentos" e a
"Vontade de alimentar o mundo". SumaGrown se posicionará com seu conteúdo de aspectos positivos
diante do "Orgânico", o qual esclarece que não contém negativos. Os estudos tem demonstrado que as
culturas SumaGrown contêm mais proteínas e clorofilas, e maiores níveis de brix.

A designação de "orgânico" pode estar simplesmente posicionada como se não estivesse sendo
cultivada com fertilizantes e pesticidas químicos (falta de negativos), e não necessariamente significa
que tem um maior valor nutricional.
Além disso, os cultivos SumaGrown são melhores para o meio ambiente. O SumaGrowtm ,de
fato, não corrige o solo e evita o escoamento de fertilizantes. O fertilizante orgânico não bio corrige o
solo e o fertilizante orgânico pode escoar com a mesma facilidade que o fertilizante convencional
ocasionando problemas ambientais.
SumaGrowtm tem sido documentado para melhorar as agriculturas, seja com fertilizantes
petroquímicos convencionais, ou com adubo orgânico.

FABRICAÇÃO
O produto básico é uma combinação de humatos líquidos, que se encontram disponíveis em
quase todo o mundo, e a composição própria da BSEI de todos os produtos naturais não OGM, e
micróbios não patogênicos.
Para satisfazer a demanda esperada de produtos SumaGrowtm, a BSEI tem desenvolvido um
plano de produção de xarope centralizado, que já está quase concluído o desenho, para uma produção
modular e de linha de produção escalável (mistura / engarrafamento) (por falta de um nome mais
inteligente, "MSPL ").
O plano é ter uma produção centralizada de "xarope" (a mistura patenteada de micróbios) nas três
plantas de xarope que proporcionarão redundância e uma redução de risco devido a eventos
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imprevistos, pois são necessárias duas plantas para cumprir com as necessidades de xarope de todo o
mundo. A primeira planta de xarope opera em Hattiesburg, Mississippi, e a segunda está prevista para
ser construída em Nova Zelândia. Ainda não se decidiu sobre a localização da terceira planta.
As plantas produzirão xarope durante todo o ano. O xarope pode ser refrigerado e armazenado
por logo prazo, e será distribuído pela MSPL. Como o xarope é altamente concentrado - um galão fará
entre 800 e 1000 galões de produto terminado SumaGrowtm - que pode ser transportado e armazenado
antecipadamente no poço, antes que a MSPL o necessite.
Todo o equipamento necessário para a produção na MSPL deverá caber dentro de contêiners de
quarenta pés de longitude. No destino, além do abastecimento de humatos, a BSEI necessitará de um
edifício desocupado com uma plataforma de concreto, eletricidade e água para começar a produção. Se
os humatos não estiverem facilmente disponíveis no país, eles também podem ser despachados de
forma antecipada antes que surja a necessidade; a MSP necessitará somente ter espaço adicional de
armazenagem.
A MSPL será construída e será aprovada operacionalmente nos E.U.A., embalada em contêiners
e embarcada a seu destino. No lugar de destino, chegará uma equipe para estabelecer e capacitar o
pessoal local que operará a planta. Somente está previsto uma única linha de produção que será capaz
de produzir pelo menos 1.500 galões a cada 3-4 horas, ou 3.000 galões por turno. Ao passo que, cresça
a demanda MSPL podem ser adicionadas e ligadas, por exemplo, duas MSPL poderiam ser capazes de
fabricar pelo menos 3.000 galões a cada 3-4 horas e poderiam se alimentar dos mesmos humatos
(matéria prima) e utilizar a mesma fonte de abastecimento e armazenagem.
O software para operar a MSPL já foi desenvolvido, permite monitorar em tempo real, através da
Internet, desde qualquer lugar do mundo. O xarope será produzido em uma das plantas centralizadas e
despachado em contêiners fechados hermeticamente (inviolável) com códigos de barras individuais
para o destino da MSPL. Para fins de monitoramento de qualidade, a produção de software somente
permitirá a quantidade adequada de galões de produto acabado por contêiner de xarope a ser feito. Para
fins de controle de qualidade, se cair o sistema de Internet, a linha de produção se detém.
A razão principal de separar a MSPL NÃO foi criar empregos (a MSPL será altamente
automatizada), nem foi para economizar custos de embarques (que em realidade pode custar mais do
que fazer o produto em um país estrangeiro); foi para reduzir o tempo de despacho. O despacho para a
Índia desde os E.U.A., por exemplo, pode demorar um mínimo de sete semanas desde a atual planta de
fabricação nos Estados Unidos até a alfândega na Índia. As alfândegas podem demorar vários dias e
inclusive duas semanas no desalfandegamento do embarque, e depois o produto tem que ser distribuído
no país sem uma boa rede de distribuição. O tempo total levaria pelos menos dois meses, e
possivelmente três meses em total, o qual provavelmente faria perder o momento de semeadura para os
agricultores, visto que, provavelmente eles não considerariam fazer o pedido com três meses de
antecipação.

Ao contrário dos licenciatários de comércio de co-marca, empresas que operam as MSPL
receberão direitos de fabricação exclusiva de fabricação para determinados país(es). As empresas
serão sócias de uma Companhia Joint Venture (JV) com a BSEI. Além do capital da JV MSPL, a BSEI
receberá um pagamento em dinheiro à vista de forma antecipada e continuará vendendo xarope à JV.
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Para Viktor a natureza é o melhor dos mestres, o qual significa que a tarefa da tecnologia não é
corrigir a natureza, mas sim imitá-la.
'Kapieren und kopeiren' foi o princípio que o guiou durante toda sua vida, o que significa,
“primeiro compreende a natureza e depois o copia".

Os principais biofertilizantes são biofertilizantes de fixação de nitrogênio,
biofertilizantes de solubilização de fosfato e biofertilizantes mobilizadores de potasa.
Além destas classes, os biofertilizantes incluem biofertilizantes de solubilidade de zinco e
de enxofre. Os fatores que impulsionam a demanda do mercado global de biofertilizantes
são o crescimento saudável de produtos ecológicos, a promoção por parte de organismos
governamentais para impulsionar os biofertilizantes no mercado e diversos perigos
ambientais associados aos fertilizantes químicos. As principais restrições da indústria são a
falta de consciência sobre o conceito de biofertilizantes e a baixa taxa de adoção por parte
dos agricultores. Do mesmo modo, algumas vantagens dos fertilizantes químicos
constituem outro fator que está freando os clientes de mudarem para os biofertilizantes.
Entretanto, os biofertilizantes não autorizados, de baixa qualidade, estão levando uma
grande parte dos rendimentos do mercado. A crescente demanda da região da ÁsiaPacífico representa uma oportunidade para os planos de expansão dos produtores. Os
fabricantes estão desenvolvendo inovadoras técnicas de produção para a fabricação de
cepas microbianas eficazes, a menor custo.
O mercado global para os biofertilizantes em termos de rendimentos foi calculado cerca de $
5.013,1 milhões em 2011 e se espera que atinjam os $10.298,5 milhões no ano 2017, com um
crescimento em CAGr (Taxa composta anual) de 12,8% a partir de 2012 até 2017. As empresas
líderes estão focadas em negócios em nível local como também no estabelecimento de novas plantas
para aumentar a produção com linhas de produtos.

Os participantes chaves no mercado global de biofertilizantes são:






CBF China Biofertilizantes AG (Alemanha)
Mapleton Agribiotec PTY Ltd. (Austrália)
Nutramax Laboratories Inc. (Estados Unidos)
Novozyme (Dinamarca)
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