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Nossa Empresa 
Biomassters, Inc. foi fundada em 1996 no Texas por Sr. Don D. Haller com o 
único propósito de fabricação e comercialização MicroSoil® em todo o mundo. A 
forma legal de Biomassters, Inc. é uma empresa S, que opera sob as leis do Estado 
de Nevada, EUA.

Biomassters, Inc. foi originalmente localizado no Texas por mais de nove anos. 
Em 2004, nós mudamos a nossa operação para Las Vegas  Nevada, por dois 
motivos : primeiro, para estar mais perto de nossos filhos e netos e, segundo, Las 
Vegas é conhecida por ter um dos melhores ambientes de negócios entre as cidades 
metropolitanas EUA E uma vez que 95% do nosso negócio é internacional, a 
proximidade de Los Angeles para o transporte e transporte de frete marítimo e 
recipiente é um grande benefício .

Em 2012, Biomassters, Inc. foi reorganizada em Biomassters Global, Inc., como 
Nevada Corporação C.

Actualmente, a nossa MicroSoil® Agricultura Produtos que Enriquecem a 
Vida vendido em todo o mundo através da nossa única MicroSoil® Programas de 
Fertilização™ sob medida que permitem aumentos significativos na qualidade em 
todas as culturas.

Os países que estão fazendo negócios 
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Bem-vindo, 

Aqui você vai encontrar informações apresentar a nossa empresa, produtos , conceitos, tecnologias e capacidades. 
Desde 1996, temos fabricado e distribuído produtos agrícolas de qualidade comprovada em todo o mundo através de 
nossas misturas abrangentes única de ingredientes que ocorrem naturalmente. Além disso, estamos orgulhosos de 
apoiar e ajudar os nossos distribuidores e os esforços dos clientes, quer para reduzir fertilizantes químicos , aumentar 
a produção agrícola , aumentando o valor dos nutrientes na produção de alimentos, limpeza de esgoto, queixa terra e 
praia, ou qualquer outra forma de água, solo ou restauração do meio ambiente. NOTA: Todos os nossos produtos 
são 100 % natural, não-tóxico , não- perigosos e completamente seguro para uso com pessoas, plantas e animais. 

Por favor, preste atenção especial a penhora direito; "Programa de Fertilização Tailormade™ de MicroSoil®", 
que estabelece uma irrefutável para o protocolo de produção culturas hidropónicas, biorremediação de solos, 
recuperação de áreas degradadas, e estufas de produção ou qualquer outra aplicação que é usada para cultivar 
qualquer cultura ou planta no mundo com nossos Produtos Agricultura MicroSoil® que Enriquecem a Vida. 
Nossos protocolos são projetados especificamente para as necessidades específicas de cada andar, se a agricultura 
em um ambiente ou cultura totalmente controlada em qualquer meio exposto clima exterior. Estamos também em 
favor de trabalhar com as leis da natureza para complementar qualquer dinâmica dos ecossistemas naturais que 
ocorre através do uso de nossos catalisadores sinérgicos naturais aumentar consideravelmente os efeitos dos 
processos e ritmos da natureza. Além disso, os protocolos personalizados podem ser utilizados com qualquer 
produto químico e / ou uma entrada natural ( biológica ). 

É importante notar que, se você estiver limpando derramamentos de petróleo, esgotos, estações de tratamento de 
esgoto , compostagem, cultivo ou recuperando o deserto ou zonas húmidas , temos de trabalhar em conjunto com o 
C:N da natureza. Este é o princípio fundamental na natureza , quer construir ou destruir a matéria orgânica. Quando 
a relação C: N é controlado dentro de um ambiente adequado e uma temperatura ideal, bactérias naturezas indígenas, 
processos e padrões de trabalho . 

VERIFIQUE NOSSOS SITES ABAIXO: 
A. Agricultura: www.biomassters.com 
B. Etanol: http://home.earthlink.net/~test-results2/ 
C. Blog: www.sweartogogreen.com 
D. Água Limpa Soluções - BioTech AgriZymes™ MPX-923: www.biotechagrizymes.com 
E. MPX -923 Vídeo: Copie e cole o link no seu navegador 
http://docs.google.com/leaf?id=0B8LVxDNHW1fZYzgxMzNlM2MtMTVjMS00N2Q0LWFmYWQtMTFhMjM2O
Dc5N2Vk&hl=en 

Nós respeitosamente pedimos que nos permitem trabalhar com quando você inicialmente tentar ou usar 
MicroSoil®, MacroFoliage®, TripleRich™, Enrich™ N48, PureFulvic™ Minerais e Elementos, ou 
BioTech/AgriZymes™ MPX-923 para ajudar a garantir resultados de sucesso . 

Além da apresentação estabelecido abaixo, a documentação e teste de apoio resultados das melhores universidades e 
instalações de testes em vários países ao redor do mundo estão disponíveis mediante pedido. 

Se você tiver dúvidas ou preocupações, por favor ligue ou entre em contato conosco a qualquer momento. 

Don D. Haller, Presidente/CEO 
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Nosso Conceito 
Reduzir o Fertilizante Químico e 

Produção Vegetal Aumento Saudável 
Q: Por que tantos agricultores e produtores orientados uso de produtos químicos tem que experimentar os nossos 
produtos e comprovada?  
R: A ignorância Princípios Irrefutáveis da Física Provado Natureza para Todos Flora é a razão número um por que 
tantos agricultores e produtores estão colocando a experimentar os nossos produtos só para provar a si mesmos ea 
natureza que nós realmente sabemos o que estamos fazendo é 100% válidas e verdadeiras. 
Hoje, Países do mundo e seus produtores químicos reduzir as importações, aumentando o uso de nutrientes e 
materiais naturais; Culturas, resultando em desempenho mais saudável e melhor. E isso é exatamente o que 
temos vindo a defender desde 1996. 

“Acima e Além Orgánics™” 
Já se perguntou como todos os tanques de gás, petróleo e carvão em todo o mundo foram criados? Ou o que poderia ser 
tão poderoso e tão perfeito que poderia permitir que a abundância de florestas e pastos do mundo para blossom por 
milhões de anos? (Veja as descrições abaixo) Além disso, esses processos têm proporcionado não apenas uma casa 
para todos os animais e plantas vivas, mas também facilitou tudo Nutrição Saudável necessário para a subsistência de 
toda a biota do início dos tempos.

          E adivinhem? Tudo foi feito SEM sintéticos fertilizantes químicos.
Os produtos Biomassters Global e Protocolos usam essas fontes naturais realmente mesmas, processos e ritmos 
com nossa MicroSoil® Produtos da Agricultura Que Enriquecem a Vida y nossas Programas de Fertilização 
TailorMade™ de MicroSoil® "Colocar Nova Vida no Solo." A NATUREZA siga sempre as rotas mais simples e 
eficientes. A tecnologia Biomassters Global é alinha con os processos naturais e fórmulas criando UNIQUE e 
manter ambientes de solo e todo o crescimento de um estado balanço energético coerente e a constituição de um 
ecossistema que produzem energia vida enriquecimento champs. 
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ESPERAR RESULTADOS USAR NOSSOS PRODUTOS 
♦ Aumento da qualidade e quantidade das colheitas até 30% ♦ Verde exuberante folhagem
♦ Redução de 25% a 50% no uso de fertilizantes químicos, no primeiro ano ♦ Revive solo
♦ Aumento a matéria orgânica e da fertilidade do solo ♦ Florecimento rápido
♦ Ajuda a equilibrar o fator do pH do solo ♦ O aumento da mineralização
♦ Otimiza maturação da cultura ♦ Aumento da BRIX

MicroSoil
®

  VERDE/LIMPA 

TECNOLOGIA AMBIENTAL 

Acima e Além Organics™

    EnRich™ N48 
   BioTech/AgriZymes™ 

PureFulvic™

Oligoelementos 

Desde 15% a 30% de Aumento de Cosecha ♦ Reduzca Costo de Fertilizante Desde 20% a 40%

Membros do CCOF - Aproveite a nossa análise do solo livre com seu primeiro ordem do 
MicroSoil® Produtos de Agricultura Que Enriquecem Vida  

www.biomassters.com 
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Nosso Produto Marquis Desde 1996 

MicroSoil®

TECNOLOGIA AMBIENTAL 
CCOF Aprovado 

Culturas Aumentar em 15% e 30% 
Fertilizantes Reduzir Custos em 20% e 40% 

Aumenta Saúde e Fertilidade em seus Campos e Plantações 
O que é MicroSoil®? 
MicroSoil® é uma formulação de microrganismos do solo que ocorrem natural, combinados com enzimas naturais, 
polissacáridos e polipéptidos. Ele destina-se a ajudar no crescimento de seus microorganismos fixadores de nitrogênio e 
todos os outros benéficos e "microrganismos do solo nativo", para melhorar e otimizar a decomposição dos resíduos 
vegetais e animais e melhorar a matéria orgânica em solos . É totalmente natural, seguro e não tóxico. MicroSoil® não é 
um fertilizante de substituição ou um fertilizante ou qualquer coisa do solo, macronutrientes e micronutrientes. É um 
microbiana, nenhum vegetal produto alimentar um catalisador sinérgica única e perfeitamente equilibrada desenvolvido 
para melhorar de forma abrangente a dinâmica dos processos e ritmos da natureza. 

Resultados que você pode esperar quando usa MicroSoil®: 
• Qualidade e quantidade das colheitas mais elevados - até 30%
• 25% a 50% de redução no uso de fertilizantes químicos no primeiro ano
• Reduzir os custos de fertilizantes em 20% e 40%
• Florescimento acelerado
• aumento da matéria orgânica e fertilidade do solo
• Ajuda fator pH equilíbrio do solo
• Otimiza maturação da cultura
• Brix subindo (absorção de nutrientes)
• Aumentar flores
• Folhagem verde exuberante

MicroSoil ® é seguro e saudável para o meio ambiente. Uma das maiores 
subprodutos do uso MicroSoil ® está beneficiando todo o ecossistema e do meio 
ambiente. Usando MicroSoil ® ajuda a construir sistemas dinâmicos do solo que 
não poluem os nossos recursos naturais, ar, água e solo, bem como o uso 
excessivo de fertilizantes e pesticidas químicos sintéticos. MicroSoil® consiste 
apenas de materiais 100% naturais que ocorrem. É completamente seguro e não 
representa qualquer prejuízo para o agricultor, sua família, animais de estimação, 
vida selvagem ou o meio ambiente. Livre de OGM e PGR 

CCOF Aprovado para o cultivo de produtos orgânicos em os EUA, Canadá e México 

Biomassters Global, Inc. 
4894 West Lone Mountain Road, Suite 191, Las Vegas, Nevada 89130 U.S.A. 

Telefono: 702-645-1390 Fax: 702-656-2305 
Sitio Web: www.biomassters.com   E-mail: info@biomassters.com 

MicroSoil® Control
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HYDROPONICS and AEROPONICS 
Ideal for Greenhouses & Foliar Applications 

TM 

  SYNERGISTIC CATALYSTS  &  NUTRIENTS 

 Used in controlled high impact  
environments where optimum 

HEALTH, GROWTH and QUALITY 
CROP YIELDS are required. 

1 Liter 

1 Liter

MacroFoliage™

     A CLEAN/GREEN Technology 

  A highly concentrated blend of stabilized Synergistic Catalysts and Nutrients 

for Hydroponic/Aeroponic/Greenhouse & Foliar applications 

 NON-BACTERIAL 

♦ MacroFoliage™ Formula ~  This unique concentrated formula is a combination of 
MicroSoil®’s 100% natural nutrient package, up to 74 PureFulvic™ Trace 
Minerals/Elements and a customized blend of food grade, natural occurring 
nutrients, amino acids, and enzymes.  MacroFoliage™ is GMO FREE. 

♦ MacroFoliage™ Electrical Conductivity ~ Our proprietary stabilization process,
select ingredients,  and the exceptionally high concentration of nutrient values,  
(15 plus mS/cm

2 
or

  
EC 15.0+ or CF 150+), makes MacroFoliage™ very cost effective 

for heavy users in large agriculture and horticulture operations. 

♦ MacroFoliage™ International Classification ~ A bio-product, which is non-toxic
and non-hazardous; safe for humans to handle, environmentally friendly, and can 
be used in any plant environment with absolute confidence. 

♦ MacroFoliage ™ is NOT a fertilizer

APPLICATION INSTRUCTIONS 

Hydroponics and Aeroponics:  Apply in accordance with required EC in the  
Nutrient Solutions or use at a dilution rate of (2) two ppm in ALL water solutions, 
(daily water and all new water being added into the systems). 

Greenhouses:   For initial pre-treatment application of growing mediums, mix (1) 
one liter with 200 liters of water to treat (1) one hectare (2 ½ acres) or (1) one ounce 
per 3,200 sq. ft.   As a foliar in greenhouses, mix (1) one part MacroFoliage™ with 
500 parts of water.  Use at rate of ½ liter per hectare (2 ½ acres) or (1) one ounce 
per 3,200 sq. ft. bi-weekly or weekly as a foliar.   

Foliar:  Dilute (1) one part MacroFoliage™ with 500 parts of water before using as a 
foliar.  Use at rate of (1/2) liter per hectare (2 ½ acres).  Apply once per month or as 
needed to stimulate growth.  MacroFoliage™ can also be sprayed on crops (1) one 
week before and (1) one week after flowering to enhance crop yields.  Application 
rates of up to (1) one liter per hectare (2 ½ acres) may be necessary in poorer 
growing mediums and environments. 

* It is recommended that MacroFoliage™ be used with MicroSoil® to enhance root
development where required.  Simply mix 3 parts MacroFoliage™ with 1 part 
MicroSoil®, dilute and apply as noted above. 

MIX WELL BEFORE DILUTING

 Manufactured by Biomassters, Inc.  
 4894 W. Lone Mountain Rd #191, Las Vegas, Nevada 89130 U.S.A. 

1-702-645-1390 
   Website: www.microsoil.com
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MicroSoil®  MacroFoliage™  PureFulvic™ Trace Mine-

rals 

All natural ~ Multi-purpose formula 
Enriches nutrient values in  

food crops & enhances plant growth 

Increases BRIX 

100% Safe for People, plants & Pets 

♦ Non-toxic ♦ Non-hazardous ♦

13% Non-Leachable Nitrogen  

(derived from GRAS Approved amino acids) 

EC 15.0 + 

EnRich™ N48 
48% Natural/Organic readily available Nitrogen 

derived from a proprietary blend of  

natural occurring amino acids, enzymes,  

co-enzymes, sugars and proteins 

Non-leachable  ~  GMO FREE 

100% Safe for People, Plants & Pets 

♦ Non-toxic  ♦ Non-hazardous

Our EnRich™ N48 formula contains  

48% readily available, Natural Occurring  

(Organic) Nitrogen derived from our blend 

of highly concentrated and stabilized  

broad based Amino Acid complex.    

EnRich™ N48 is a (non-leachable)  

form of Nitrogen with an   

EC of 15.0 + 
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"A Solução e Resposta Maior"  
é nossa  

PureFulvic ™ Minerais e Elementos 
Perfeitamente equilibrado, por natureza, em um ambiente limpo super-ricos, 

suspenso no tempo e em repouso por mais de 30 milhões de anos.  

REQUISITO PARA A SAÚDE E LONGEVIDADE DA NATUREZA 

"Voltamos a vida para o corpo humano, plantas e solo nossos amigos animais."

Para entender melhor por que os 
PureFulvic™  Minerais e Elementos 
são insuperáveis como elementar e 
suplemento mineral, essencial saber 
como esses depósitos formados, porque 
o nosso depósito humic crosta é tão raro
e único, como os minerais e elementos 
óbvios são extraídos, a diferença entre, 
colóides, íons e do potencial elétrico das 
células vivas. Estima-se que o nosso 
córtex é possível Sub Oligoceno (28 a 
34 milhões anos de idade) entre o grupo 

de VG conhecido como o Rugged Vermelho, formações montanhas cobertas de florestas e 
mananciais. Três formações representam uma seqüência de avanços e recuos do mar criado 
novos custos. É ao longo de uma dessas zonas costeiras antigos, abundantemente rica em 
minerais, ácidos fúlvicos elementos aparentes e depósitos húmicas raras são casca. 
Concentrações aparentes são mais altos em depósitos minerais terra / mar e da relação de 
um elemento para outro são mais balanzeados. Esta é uma das principais razões para os 
minerais cristalinas aparentes são tão únicas. 

Os PureFulvic™ Minerais e Elementos são ricos em planta de ferro coloidal derivado não 
o tipo de ferro encontrado em alimentos de polpa ou água corrente. Na verdade as mulheres
e as crianças muitas vezes sofrem de deficiência de ferro. Estudos indicam que as crianças 
que são deficiência de ferro no início da vida pode se desenvolver mais tarde um lento 
dietas sacarose aprendizagem ricos em açúcar, o sebo, os alimentos de rua e produtos 
químicos exigem um aumento de ferro coloidal plantas derivadas e todos os outros 
elementos óbvios. …continuada … 

9



... continuacão ... "Solução e Resposta Maior" 

As plantas contêm ferro e sulfeto de cálcio como o elemento predominante ou clorido não! 
Se uma planta contém verdadeiro "colóide derivado de plantas", em seguida, ferro coloidal 
devem estar presentes em quantidades generosas para encher completamente os requisitos. 
Como você pode ver PureFulvic™ Minerais e Elementos são extraídos de um córtex 
humic muito raro. É a presença destes minerais orgânicos da terra e do mar e suas 
proporções entre si que faz PureFulvic™ Minerais e Elementos e superior em conteúdo e 
qualidade! Os PureFulvic™ Minerais e Elementos estão mais próximos dos fluidos do 
corpo humano na composição mineral e porcentagem do que qualquer outro produto de 
minerais elementares naturalmente criados. 

Os PureFulvic™ Minerais e Elementos são 
processados utilizando apenas água pura como 
agente de filtração produzindo mais de 74 
elementos, e as concentrações aparentes de 
minerais em excesso de 250.000 mg / l ou 25 % 
de sólidos dissolvidos. Estas concentrações são 
possíveis, dada a natureza rara e única do nosso 
córtex. Quanto menor são as partículas coloidais 
no shell é elementos superiores húmicas aparentes 
minerais concentração no produto final. Entre 
colóides menores são o maior é o potencial 
elétrico e da área de superfície disponível para a 
interação com a água. Também conhecido como 
hydrofilico minera . Ao filtrar casca húmus água 
baixa temperatura torna-se possível reativar 
frações ácidos fúlvicos e disperso coloidal e 
minerais no líquido iônico resultante. É ácido 
fúlvico que ajuda a manter a carga elétrica como a 
saúde vital das células vivas. 
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"O Problema e Preocupação" 
UM EXEMPLO CLÁSSICO DE LEI NATURAL DE CAUSA E EFEITO AFETAM A 

SAÚDE DE TODOS OS QUE VIVEM NESTA TERRA SENDO 

O mineral e elementos em nossos alimentos traçar variam enormemente de um lugar para 
outro, uma fazenda para outra e crescendo no passado em relação a hoje. 

Cerca de sessenta anos atrás, um professor da Universidade de Rutgers estudou o conteúdo 
mineral de certos vegetais e encontrou uma enorme gama de diferença a partir de uma 
amostra para outra. 

Alguns tomates eram 2.000 vezes mais ferro neles do que outros. A 
diferença era no solo onde os tomates são cultivadas. Vegetais 
absorver muitos elementos disponíveis e minerais que se encontram 
presentes no meio de crescimento saudável. Quando cultivadas em 
condições onde os solos são ricos em matéria orgânica, com 
macronutrientes e micronutrientes equilibrada, valores da cultura Brix 

e nutrientes são muito maiores e mais saudável. No entanto, as próprias plantas realmente 
não precisa de todos os elementos para crescer, eles ainda podem olhar bem, mas pode ser 
muito pobre em valor nutricional. 

Todas as coisas vivas , os seres humanos , os animais e as plantas necessitam de mais do que 
90 minerais e elementos que se encontram presentes de modo a manter um estilo de vida 
saudável. No entanto, a maioria destes minerais e elementos essenciais são completamente 
desprovido de frutas e verduras que consumimos todos os dias. 

Em 1963, quando o Departamento de Agricultura dos EUA estudou o elemento "ferro" para 
ver como muito do que era em muitas frutas e legumes cultivados em diferentes lugares , os 
números mostram que a quantidade média de ferro em vários veículos foi reduzido em 80 % 
no curto espaço de tempo desde 1948 Rutgers, quando o estudo foi realizado. 

Solos pobres los nutriente seja ME Doente e planta saudável e células humanas. 

Qualquer terra usada para cultivar qualquer cultura para mais de cinco a dez anos perdeu 
muitos minerais importantes originalmente no solo. É 100% impossível para fertilizantes 
químicos sintéticos substituído minerais e elementos comumente usados por culturas usinas. 
… continuado …
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… continuação … "O Problema e Preocupação " 
 
Por que usar fertilizantes? Fruticultores descobriram que as plantas e crescer sem ter que se 
preocupar com todos os micronutrientes e oligoelementos, e só através do uso de fertilizantes 
químicos, que geralmente consistem em apenas (NPK) cálcio, magnésio e enxofre, ainda 
pode crescer grande e rentável sem mas seus valores nutricionais são muito baixas e são 
totalmente insuficientes para manter adequada a saúde do solo, e muito menos ser saudável 
para o consumo humano e animal. 
 
Chemical acreditava inicialmente que a planta não precisa de todos os materiais e elemento , 
que eram nada mais do que um desperdício de tempo, dinheiro e esforço, mas voltou em 
solos para substituir as tomadas por safra anterior traçar. Hoje, sabemos melhor, porque os 
pesquisadores estão percebendo que todos eles são importantes e muitos chegam a afirmar 
que todas as doenças podem ser rastreados diretamente a uma deficiência e / ou item mineral 
específico. 
 
Os melhores alimentos que são capazes de comprar hoje, que pode ser cultivada sob o 
"melhor" condições orgânicas simplesmente não têm os minerais mais importantes e 
elementos que eram tão prevalente apenas a 100 anos atrás. Muitas frutas e legumes 
cultivados organicamente hoje são deficientes mineral. 
 
"Certificado Orgânico" não significa ou garantir um mineral alimentos enriquecidos; 
portanto, as pessoas devem complementar sua dieta com um produto completo e qualidade 
de nutrientes minerais como PureFulvic™ Minerais e Elements. 
 
Por favor, lembre-se sempre, que os tomates frescos mais ou outra fruta ou legumes que são 
vendidos em nossas lojas de supermercado, come uma dieta que consiste principalmente de 
fertilizantes químicos sintéticos comerciais, que consistem em cinco ou seis nutrientes. Este é 
apenas o mínimo necessário para crescer árvores e plantas, mas não a 90 ou tão necessário 
para nutrir adequadamente as células da planta humana, e animal! No entanto, os nutrientes 
pacotes do MicroSoil® são alternativa com tudo incluído a estes fertilizantes químicos 
artificiais, que fornecem todos os nutrientes naturais necessários para o crescimento óptimo 
das plantas e enriquecimento de todas as culturas alimentares, ao mesmo tempo, balanço 
energético do solo, que é a base para a saúde do solo e uma ecologia agrícola produtivo e 
rentável. 
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 MERCADOS POTENCIAS

Árvores  de Citros

Estufas 

Cana de Açúcar - México Agricultura Terraço

Agricultura Fazendas 

Lojas Jardim
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Jardim de Casa

Hidroponia Estufas Comerciais Ervas

Flores Estufas

Campos de Golfe Campos de Arroz - China

    Agave - México 
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 Fazendas de Caminhões

  Hidroponia Controlada

 Agricultura Comercial

MicroSoil®           Control   

Vinhedos - México 
Crescimento das Raízes de 

Milho - México 

Paisagem 
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Sem (without) MicroSoil®

Com (with) MicroSoil

CANA DE AÇÚCAR (sugarcane)
Zocatepec de Hidalgo, no Mexico em 2013

Um aumento na produção por hectare de 33,22% em relação ao ano anterior colheita.
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  FIEZ80330/SC/009/1/13 
 25 de Enero de 2013 

ING. JORGE AGUILAR TALAMANTES 

CCEXIMM     A. en P. 

PRESENTE 

Por este conducto hacemos de su conocimiento sobre la petición de la Sra. María de Lourdes 

Fernández Olvera, del resultado de la aplicación del Producto MicroSoil de la Compañía que 

Usted representa y que  se vendió al productor  Sr. Quintín Silva Abarca, la información es la 

siguiente: 

El  productor cañero  lo probo  en su parcela  lo cual  se localiza en el denominado Tepeolal 

perteneciente  al ejido  de Tlaquiltenango y tiene una superficie de 2.20 hectáreas, ciclo 

Planta, variedad CP 72-2086,cuando la caña tenía tres(3) meses de edad, fue aplicada en 

dosis de Un (1) Lt./ha. diluidos en 100 Lts. de agua. 

El interés de la Sra. Fernández es conocer el rendimiento obtenido correspondiente a la zafra 

2012/2013, el cual fue el siguiente: la producción fue 527.56 toneladas y el rendimiento por 

hectárea de 239.8 ton/ha. , comparado con el rendimiento de la zafra del año anterior que 

fue de 180.0 ton/ha. ; dando así un Aumento en la Producción por Hectárea del  33.22 %; 

atribuyéndole  principalmente a: 

a) El Producto MicroSoil

b) Buen productor

c) Baja condiciones de riego (12 riegos)

d) Manejo adecuado del cultivo

e) Fecha de siembra (septiembre 2011)

f) Nutrición balanceada (fertilización)

Sin más por el momento quedo de Usted. 
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                Relatório “GFE Squash”:  Costa Rica - 2013/10/15
                Produtor:  Sr. Joseph Black

GFE Biofuels (GFE) é uma subsidiária da Green Farms Energy Inc., uma Califórnia (USA) Corporation. 

Durante os últimos cinco anos GFE tem vindo a desenvolver um programa agrícola comercial com foco em 

duas variedades de squash: Butternut Squash (Squash d’Inverno) e Jamaicano Squash (Grande Squash como 

Abóbora). A Butternut Squash é nosso core business primário. 

GFE usa um sistema de rotação que permite uma pegada muito menor para completar nossos objetivos anuais 

do programa de plantio. Nós limpar e preparar quatrocentos (400) linhas no início da época de plantio; linhas de 

configuração, instalação plástica e irrigação por gotejamento linha. As rotações consistem em seções de vinte 

(20) linhas. A nova rotação é plantada a cada quinze (15) dias. GFE funciona através de cada seção de rotação 

até que ele plantou todas as quatro centenas (400) de linhas. Uma vez que a primeira parte foi colhida, GFE 

planta a segunda rotação dentro da mesma seção de linhas. Durante um ano médio, GFE vai conseguir quatro 

(4) rotações completas de toda a 400 linhas. 

Desde o início do programa, que ganhou uma quantidade enorme de conhecimento através de provações e 

tribulações enquanto aperfeiçoar a infra-estrutura agrícola, sistemas de irrigação, técnicas de cultivo, os 

programas de fertilizantes e tratamentos de solo. Ao longo do primeiro e segundo ano começamos a começar a 

se concentrar em nossos solos. Então nós começamos a aplicação de um produto chamado MicroSoil®, 

PureFulvic™ Minerais, e EnRich™ N48, um de nitrogênio não-lixiviado. Dentro de seis (6) a nove (9) meses 
começamos a ver um aumento na produção, e uma ligeira queda em fertilizantes e os custos de pesticidas. 

Continuamos a aplicar estes produtos solo enriquecedoras em um ciclo de aplicação de três (3) meses para os 

próximos dois (2) anos. Observou-se uma melhoria contínua na produção de frutas, qualidade dos frutos, 

uniformidade do fruto, e as reduções de custos globais em fertilizantes e pesticidas. 

Os resultados da GFE mais de três (3) período do ano passado são simplesmente incríveis. As aplicações 

MicroSoil® durante este período de três anos previsto ótimas condições de crescimento para as nossas colheitas 

de squash. O crescimento de plantas melhorado e o ciclo foi reduzido de 110 dias para 75 dias. Nós 

experimentamos reduções significativas nos custos, principalmente no uso de fertilizantes e pesticidas. Além 

disso, o rendimento de produção melhorada em mais de 370%. 

Nota: A qualidade do fruto foi excepcional; Brix (açúcar e teor de nutrientes) foi consistentemente em níveis 

superiores (até 30%), juntamente com a uniformidade de frutas, (tamanho, qualidade e cor). 

Nota: Em relação à planta, assistimos vários benefícios ao usar MicroSoil®.  A estrutura de raiz melhorado, a 

espessura da videira aumentou 125%, e a capacidade da planta para lidar com grandes quantidades de fruta 

aumentada. (Antes deste programa colhemos cinco (5) a sete (7) exportáveis por planta. Na terceira 
temporada usando o programa MicroSoil® que rendeu dezoito (18) a vinte e dois (22) frutos por planta 
exportáveis.) 
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Colhida Squash 

Foto de colheita, a produção de uma única planta squash: 

Esta foto é a produção de frutos de uma planta. Este é o lugar onde temos visto 

resultados excepcionais de trabalho e melhorar os nossos solos. A produção em toda 

a linha tem melhorado a um ponto onde nós crescemos um espaço menor para 

manter nossos contratos atuais para exportação. A capacidade de utilizar uma área 

de plantação menor se traduziu em custos significativamente mais baixos e 

proporcionou um aumento na produção. Os resultados obtidos foram um aumento 

do número de primeira qualidade do fruto, menor percentagem do produto segundo 

e terceiro grau. A uniformidade do fruto é notável e o produto é uma qualidade 

muito superior. A apresentação é excelente eo valor nutritivo (Brix) aumentou em 

mais de 30%. Com todas as melhorias na produção e redução de custos, 

MicroSoil® melhorou o nosso programa através da placa. 
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Processado Squash 

 Foto de GFE colhida squash após o processamento concluído 
Importante: Observe a uniformidade na cor e tamanho do squash, 

sem manchas, e os valores Brix elevado em 30%. 

Os números de produção completas estão disponíveis em uma planilha abaixo. 
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     (Produção Antes MicroSoil®) 

Production Before MicroSoil® 
Harvest average (Kilos per Ha)  21500 

PRODUCTION ANALYSIS 

Production (Kilo/Ha) FIRSTS  21500 

Sale price ($ per Kilo)  $ 0.60 

Sales ($)  $11,825.00 

Production (Kilo/Ha) SECONDS  6000 

Sale price ($ per Kilo)   $0.30 

Sales ($)  $1,800.00 

Total Sales  $13,625.00 

Production cost ($)  $5,404.53 

Unit cost ($/Kilo)   $0.20 

Net profit ($)  $8,220.48 

 (Produção Após MicroSoil®)  (Programa Segundo Ano) 

Production After MicroSoil® Program Second Year 
Harvest average (Kilos per Ha)  67200 

PRODUCTION ANALYSIS 

Production (Kilo/Ha) FIRSTS  55000 

Sale price ($ per Kilo)   $0.60 

Sales ($)  $33,000.00 

Production (Kilo/Ha) SECONDS  12200 

Sale price ($ per Kilo)   $0.45 

Sales ($)  $5,490.00 

Total Sales  $38,490.00 

Production cost ($)  $9,350.00 

Unit cost ($/Kilo)   $0.13 

Net profit ($)  $29,140.00 

(Sumário da Produção por Hectare) 

Summary of Production Per Hectare

Before MicroSoil® After MicroSoil® Increase 
Harvest (Kilos) 21,500 67,200 45,700 

Net Profit ($) $8,220.48 $29,140.00 $20,919.52 
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MicroSoil® no Bloco Nopal (Cacto) 
Nome: "Nopalitos Tecoxpa" 

Endereço: Av. En extensión Hidalgo No. 3 San Francisco Tecoxpa, 
Milpalta Delegación, México, DF 

Responsável: Sr. Martín Pérez Alvarado 

Visão de Resultados do Teste - Eng. George Aguilar Eng
Duração - 13 dias somente 

(23 de julho de 2013 até 05 de agosto de 2013) 

Aplicação do MicroSoil® no pacote: 
Na área de aproximadamente 400 Nopal Cacto Plantas (1) litro de MicroSoil® foi 
misturado em (100) cem litros de água e 500 ml. Aplicou-se a cada planta. (Meio 
litro da mistura).

Comentário: 
Durante o processo de candidatura, mede a luz solar certeza de que não era muito 
forte, a fim de evitar a evaporação e / ou MicroSoil® não seriam prejudicados por 
raios solares excessivos foram tomadas.

México, D. F. 05 de agosto 2013 : 
Nota: Hoje (05 de agosto de 2013) visitou o Nopal e tiraram fotos da fazenda onde 
o MicroSoil® foi aplicado ea área (controle). Percebemos que a área onde
MicroSoil® foi aplicado, foram vimos um aumento significativo no número de 
novos pequenos Nopalitos, observe os círculos vermelhos nas imagens abaixo. 
Nota: As fotografias da área tratada (Figura 2) e o testemunho da área de controlo 
(Figura 3). Note-se que a área de controle (plano de fundo através do caminho 
pavimentado) mostra pouco crescimento. Crescer cactus tudo foi vendido no 
Walmart.

Nota: Os círculos vermelhos são o fruto de Nopal 
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FOTO  2 

SIGA os Círculos Vermelhos 
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FOTO 3 

SIGA os Círculos Vermelhos 
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15 de janeiro de 2014 na Costa Rica
Crescer Feijões para Dez (10) Dias Após a Semeadura 

Produtor: GFE Global, Inc. - Sr. Joseph Black
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Mais grande notícia do Sr. Rex Lee na China
Tente Cereja Colheita, Liaoning China, 27 Fevereiro, 2014

O produtor de cereja tem usado nossos produtos MicroSoil® por 3 (três) meses e mais de 20 dias, a safra será colhida por 
procedimentos padrão, no entanto, este efeito estufa pode não só a colheita mais cedo, mas também estão a produzir mais cerejas e 
cerejas mais doce do que a outra (controle) com efeito de estufa. Outro ponto a salientar é que o governador da província de Liaoning 
foi a estufa para ver por si mesmo os resultados, que são então colocados em uma emissora de televisão Liaoning. Como resultado, o 
"Liaoning Masster Biotech Company" é tornou-se instantaneamente famoso neste local, província de Liaoning. Os outros 12 testes 
atualmente sendo testados com diferentes culturas estão ficando muito bons resultados também. Sr. Rex Lee observa que "Todos os 
agricultores estão muito felizes." Vamos atualizar sobre os resultados futuros assim que estiverem disponíveis.

O "Liaoning Masster Biotech Company" foi registrada no governo local de 
Liaoning e Showcase está prevista para ser concluída em 2014.

Colmeia da Abelha
para 

Flores do Cerejo
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Crescimento resultados de efeito estufa na China - Primavera 2014 

Feijões Verdes Longos - Cultivador pode colher 500 quilos por dia durante 4 meses consecutivos.

Uvas - Uva o acima não só aumentaram em tamanho e número, mas eles também estão amadurecem 
mais cedo do que outras estufas.

Pepinos - Produtor pode colher 1.500 kg por dia durante 3 meses. O aumento da produção agrícola em 50%. 

Cerejas - Citação direta, "Don, esta cereja fazenda se tornou muito famoso em Liaoning, incluindo o 
governador veio me visitar, também tornou-se fresco e grande degustação cerejas. Uma Acre Chines pode 

colher 200.000 RMB usando MicroSoil® 90ml duas vezes por mês, 60ml TripleRich™ uma vez por mês, e spray 
duas vezes com 60 ml Enrich™ N48 apenas dos vezes." Sr. Rex Lee

Bee Hives 
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Shenyang, China  * Novembro de 2013*   Estufa Alface
Fotos abaixo mostram o crescimento de plantas após apenas 30 dias após a aplicação (2) onça MicroSoil® 
e (1) oz TripleRich™, em três ocasiões separadas durante a irrigação. Os fertilizantes químicos também 

são reduzidos para metade.

“Todo mundo estava feliz!”
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Tomates que Crescem no Quintal - 
Suécia 2009

 Fertilizantes Químicos MicroSoil® 

Considere o sistema de raízes maiores e mais desenvolvidos e 
tamanho da planta, utilizando MicroSoil® em comparação 

com fertilizantes químicos convencionais.
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Cultivador de aguacate sorprendido realta que nuevo follaje vibrante había apare- 
cido en su arboleada Fuerte dentro de solamente tres semanas de aplicar nuestro  

MicroSoil®, MacroFoliage® & TripleRich™   

Sunshine Properties Avocado Grove in Fallbrook, California 

Em 17 de maio, os arranjos com Ralph e Samee Foster foram feitos 
para abrir sua bela casa para nós e apresentar nossa linha de 

produtos MicroSoil® aos produtores de abacate no sul da Califórnia. 
Sr. Don D. Haller fez uma apresentação adaptada especificamente 

para a indústria de abacate em 18-20 pessoas presentes.  

Boletín de Noticias 
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MicroSoil®, MacroFoliage® & TripleRich™        

Aplicado em abacateiro antigos 
Em apenas três (3) semanas, o fazendeiro surpreso informou que a 

nova folhagem vibrante tinha aparecido no arboleada Fuerte ea 
próxima nova fruta em Lamb Hass mostraram um aumento 

significativo no tamanho.
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Tendência Mundial no Setor Agrícola 
Frutas, Legumes, Cana de Açúcar, Árvores Nozes, Grãos, Uvas, Flores, Pomares, Gramíneas, 

Ervas e Especiarias, Jardins, Jatropha, Hidroponia, Estufas, Paisagismo, Arbustos, 
Compostagem, Biocombustíveis Plantas da Casa, Campos De Golfe

“Soluções de Fertilizantes Feito à Ordem™” 
Reduzir o Fertilizante Químico e Aumenta a Produção de Culturas 

Os solos em todo o mundo são únicos com várias composições de nutrientes e de diversas culturas são cultivadas 
nesses solos, portanto, Biomassters Global, Inc. tem usado para seu conhecimento e experiência para trazer o século 
XXI, um método de agricultura para medir que é específico para cada fazenda e colheita específico aplicado. Um 
programa de fertilizante realmente adaptado, que é projetado e adaptado especificamente para cada parcela de terra e as 
colheitas. Este protocolo é baseado em laboratórios de ensaio de A & L de uma análise do solo de todos os 
macronutrientes, micronutrientes, pH, CTC e saturação por bases, e um Questionário Fertilizante para determinar as 
condições da água atuais e práticas de uso e os tipos de fertilizante . Uma vez que esses fatores são conhecidos, vamos 
analisar os dados, avaliar as necessidades de nutrientes das plantas cultivadas no solo de referência, em seguida, 
fornecer as nossas recomendações, usando o nosso testado em conjunto com outros produtos orgânicos protocolos 
disponíveis na área e, por vezes, com quantidades menores de materiais inorgânicos. Estes materiais e métodos são 
realizados em estrita conformidade com os processos naturais da natureza e os ritmos que têm resistido ao teste do 
tempo desde o início da vida no planeta. MicroSoil® produtos testadas em todo o mundo desde 1996 

Benefícios e Resultados de Soluções de Fertilizantes Feito à Ordem™ para MicroSoil® 
◆ Aumenta a quantidade de rendimento das culturas - até 30% 
◆ Reduzir fertilizantes químicos por 25% a 50% NO PRIMEIRO ANO 
◆ Aumento do teor de açúcar - BRIX (absorção de nutrientes) 
◆ Reduz os custos da fertilização por 20% a 40% no primeiro ano 
◆ Ambiente vegetação verdejante com florescimento acelerado 
◆ Aumento a matéria orgânica e da fertilidade do solo 
◆ Ajuda a equilibrar o fator do pH do solo 
◆ Otimizar a germinação das sementes e maturação das plantas 
◆ Aumento da rentabilidade 

 Ótimo Para Relações Públicas 
♦ TODO NATURAL ♦ NO-TOXICO ♦ NO-PELIGROSO
   100% Seguro para Pessoas, Animais e Plantas 
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      “Acima e Além Organics™” 
Perguntas Mais Freqüentes (FAQ) – Todas as suas perguntas têm uma resposta simples! 

Por que produz colheitas mais elevados?  
Porque é que o maior teor de nutrientes?  
Por que é maior Brix?  
Por ter mais flores?  
Por pimentões são mais quentes?  
Por que é maior teor de óleo?  
Por que é mais elevada em açúcar?  
Por tomates gosto melhor?  
Por que as colheitas crescem mais depressa? 
Porque é que o tamanho do maior produto?  
Por que há mais abelhas? 

Quando um carro de corrida Indy 500 vai mais de 220 MPH, bem tudo o que nele devem estar perfeitamente equilibrado. Se 
houver um único pneu é um pouco fora de equilíbrio, o carro inteiro vibra violentamente eo carro deve desacelerar eo poço ou 
enfrentar a possibilidade de ter um acidente. Ou usar o exemplo de um relógios suíços afinado. Ele tem muitas engrenagens e 
engrenagens de diferentes tamanhos, mas se apenas uma das engrenagens ou equipamento não está funcionando corretamente, 
o relógio não pode produzir o tempo exato .

Bem nossos solos e eco-sistemas funcionam exatamente da mesma maneira. Quando todos os naturais que ocorrem 
micronutrientes, macronutrientes, minerais e elementos estão presentes e disponíveis no solo, junto com a quantidade certa de 
água, calor e luz solar, essas condições proporcionam o ambiente perfeito para o desenvolvimento das raízes, o proliferação da 
microflora nativa e fauna micro solo, que por sua vez cria as condições ideais para toda a vida vegetal para ser tudo o que era 
para ser. Em outras palavras, realizar seu pleno potencial. Como a Indy 500 carro de corrida e um relógio. 

A maioria dos solos do mundo estão em mau estado e micro fauna (ou seja, os microrganismos do solo) são praticamente 
morrendo de fome e fertilizantes químicos sintéticos promove essas condições ainda mais. Exemplo: Você já viu minhocas 
morto do outro lado da calçada após uma chuva? Bem, isso ocorre quando os fertilizantes químicos são usados, então quando 
chove ou é regada, a condição cria um ambiente de "muito quente" para as minhocas para viver para baixo, de modo a 
combater o chão para escapar estas condições de calor intolerável. 

Quando você tem um ambiente saudável, equilibrando nutrientes em seus solos, a vida nativa vai explodir a criação de energia 
utilizável vital e muito em um curto período de tempo todos os anos porque, como mencionado acima, serão respondidas. 

Este é exatamente o que nós nos esforçamos para alcançar para todos os nossos clientes ao redor do mundo, com MicroSoil® 
Produtos da Agricultura Que Enriquecem a Vida que são muito "Acima e Além Orgânica™". 

Uma vez que mais de 97% do DNA em todas as plantas do mundo é idêntica, é razoável concorda que, independentemente de 
onde você mora, os nossos produtos comprovados e métodos de agricultura natural, princípios irrefutáveis defensor ajuda a 
assegurar uma temporada de sucesso e aumentando em todo o mundo e nossa terra, beneficia muito.  Copyright © 2010
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“Soluções de Fertilizantes Feito à Ordem™” 
Os solos em todo o mundo são únicos com várias composições de nutrientes e de diversas culturas são 
cultivadas nesses solos, portanto, Biomassters Global, Inc. tem usado para seu conhecimento e 
experiência para trazer para o século 21 um método de agricultura como é específico para cada 
fazenda e cultura específica crescido. Um programa de fertilizante realmente adaptado, que é 
projetado e adaptado especificamente para cada solo produtor e culturas. Este protocolo é baseado 
em laboratórios de ensaio de A & L de uma análise do solo de todos os macronutrientes, 
micronutrientes, pH, CTC e saturação por bases , e um Questionário Fertilizantes para determinar as 
condições da água corrente e taxas de utilização e adubação práticas. Uma vez que esses fatores são 
conhecidos , vamos analisar os dados, avaliar as necessidades de nutrientes das plantas cultivadas no 
solo de referência, em seguida, fornecer as nossas recomendações, usando o nosso testado em conjunto 
com outros produtos orgânicos protocolos disponíveis na área e, por vezes, com quantidades menores 
de materiais inorgânicos. Estes materiais e métodos são realizados em estrita conformidade com os 
processos naturais da natureza e os ritmos que têm resistido ao teste do tempo desde o início da vida 
no planeta. 

 
MÉTODOS AGRÍCOLA COM PRODUTOS QUÍMICOS CONTRA DE CONSERVAÇÃO NATURAL 
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~ SERENDIPIA ~
Un Santuario Natural Criado a Partir de Uso MicroSoil® 

Um apicultor na Califórnia disse que seus Mostarda Verde não só eram muito maiores e mais saudável com o aumento da 
floração, mas também tinha muito elevada população de abelhas presentes em campos tratados com MicroSoil®. Ele disse 
que o aumento do açúcar e absorção de nutrientes em néctar rotineiramente criado pelo uso de produto MicroSoil® foi 
responsável pela criação deste rico em nutrientes santuário natural NutrientRich™. O alto Brix e alto teor de nutrientes nas 
flores tendem a atrair muito mais abelhas e outros insetos benéficos e pássaros, e já que as flores são muito mais ricas em 
açúcares e néctar; isso contribui para um ambiente e respeitoso com o meio ambiente para as abelhas para coletar os 
nutrientes necessários para a produção de mel e manutenção de sua existência mais compatível.

Um Santuário Natural Prístina para  Benéficos Pássaros, Animais e Insetos 

Beija-flor Joaninha 

Borboleta Monarca Minhocas Praying Mantis

Acima e Além Organics™
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"Se a abelha desaparecer da superfície do planeta, então ao homem restariam 
apenas quatro anos de vida restantes. O fim das abelhas, acaba a polinização, 

acabam as plantas, acabam os animais, acaba o homem." 
 Sr. Albert Einstein 

 

 

Por favor, clique nos links abaixo para obter informações críticas sobre as abelhas e sua luta para 
sobreviver em ambientes químicos agressivos que são forçados a viver e, acima de tudo, o seu 
valor para todos nós.  
 
MAIS DE MEL já está disponível. Uma cópia do DVD é apenas US $ 12,99 (ordem no site 
oficial ou Amazon) ... e é fascinante e relevante para o que estamos fazendo, que vale a pena a 
sua pergunta!  
 
WIKIPEDIA  
MAIS DE MEL é um filme documentário suíço de 2012, dirigido pelo Sr. Markus Imhoof em 
colônias de abelhas na Califórnia, Suíça, China e Austrália. O filme foi indicado ao Oscar de 
Melhor Filme Estrangeiro no Oscar.  
http://en.wikipedia.org/wiki/More_than_Honey 
 
SITE OFICIAL (Clique na seta no centro da abelha para ver o trailer do filme)  
http://buy.morethanhoneyfilm.com/ 
 
OUTRA TRAILER OFICIAL 2,5 minutos 
http://vimeo.com/45684169 
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Nossa Linha de MicroSoil® Agricultura Produtos y 
Produtos PristineGreen™ Curso de Golfe

MicroSoil®PLUS™

                                                           

PureFulvic™


   EnRich™ N48        BioTech/AgriZymes MPX-923 Trace Minerals     

   MicroSoil® PristineGreen™ 
Produtos Curso de Golfe

 TripleGreen™  MicroSoil®Green™     Pristine Greens™ 

FreshWash™   para  Frutos & Verduras

Acima y Além de Organics™

BioTech/AgriZymes™ 
TripleRich™
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Biomassters Global, Inc.

Desde 1996 

Acima e Além Organics™

OBRIGADO

www.biomassters.com

APRESENTAÇÃO 
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Maneira de dizer de Deus "Tenha um bom dia!"
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