WSPOMAGA ZDROWY ROZWÓJ ZBÓŻ

PRZECHOWYWANIE
Preparat zawierający bakterie, którego głównym
zadaniem jest utrzymanie roślin w zdrowiu.
Zawarte w BACTzdrowie bakterie tworzą
niekorzystne środowisko do rozwoju niepożądanej
mikroflory, maksymalizują plon przez utrzymywanie
najwyższej sprawności aparatu asymilacyjnego
oraz zwiększają zdrowotność i poprawiają wigor
roślin poprzez działanie metabolitów bakteryjnych.
W efekcie BACTzdrowie pozwala istotnie
ograniczyć stosowanie pestycydów.

SKŁAD
Kompozyt bakteryjny zawierający 10 szczepów
bakterii:
• 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus
• 5 szczepów bakterii z rodzaju Pseudomonas
1g preparatu zawiera ogólną liczbę bakterii nie
mnijeszą niż 1010 jtk.

TERMIN WAŻNOŚCI
36 miesięcy od dnia produkcji (patrz data na
opakowaniu).

ZALECENIA UPRAWOWE
Stosować w formie oprysku nalistnego zbóż
w dawce 1 kg/ha do 4 razy w ciągu okresu
wegetacyjnego. Optymalna ilość wody do
przygotowania cieczy roboczej wynosi od 100 do
200 l/ha.
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób
pierwszy zabieg preparatem BACTzdrowie należy
wykonać jesienią, a w okresie wegetacji wiosennej
zaleca się wykonanie trzech zabiegów
w fazach od końca krzewienia do kłoszenia.

ZALECENIA STOSOWANIA
Preparatu nie należy łączyć ze środkami ochrony
roślin oraz preparatami zawierającymi miedź.
Zabiegi należy wykonywać po zachodzie słońca.
Używać czystego opryskiwacza.

Przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od
dzieci, zwierząt i artykułów spożywczych,
w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu,
w temperaturze nie wyższej niż 35°C, z dala od
wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego
i mrozu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić
tytoniu podczas stosowania preparatu. Nie
wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Nosić
odpowiednią odzież ochronną oraz rękawice
i maskę.

POMOC MEDYCZNA
Gdy wymagana jest pomoc medyczna nieujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy
skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem
Toksykologicznym:
Gdańsk 58 301 65 16; Kraków 12 411 99 99;
Lublin 81 740 26 76; Łódź 42 657 99 00;
Poznań 61 847 69 46; Rzeszów 17 866 44 09;
Sosnowiec 32 266 11 45; Warszawa 22 619 08 97;
Wrocław 71 343 30 08.

UTYLIZACJA

Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego
opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób.
Unikać uwalniania do środowiska. Postępować
zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
Nie palić. Nie używać opakowania do innych celów.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Biznes Up Egberss Kocel Sikorski sp.j.
Obłaczkowo 11c
62-300 Września
www.biznes-up.com.pl

masa netto: 1 kg

