
Masa netto:    5 kg 
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UTYLIZACJA - Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób. Unikać uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z 
instrukcją lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wypłukać trzykrotnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów. 
ZASTRZEŻENIE - Producent i sprzedawcy tego produktu gwarantują, że oryginalnie zamknięte opakowanie zawiera określone w etykiecie składniki w ramach dopuszczonej 
tolerancji. Nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z 
przechowywania, obsługi, stosowania lub użytkowania tego produktu.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 Ustawy o nawozach 
i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. 07.147.1033). Produkt zarejestrowany we 
Francji nr: N° AMM : 1190707
SKŁAD: Bacillus amyloliquefaciens I-4995 oraz I-4996: 109 jtk/ml
Forma: płyn 
Termin przydatności: 18 miesięcy (od daty produkcji)
Produkt nie zawiera organizmów genetycznie zmodyfikowanych i orga-
nizmów chorobotwórczych (salmonelli, bakterii coli typu kałowego, tlenowych 
mezofilnych i jaj nicieni).
Produkt dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z 
rozporządzeniem WE 2018/848.

ZALECENIA STOSOWANIA
Wstrząsnąć przed użyciem.
Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując produkt samodzielnie - bez 
mieszania z innymi.
Używać czystego opryskiwacza.
Dostosować ilość wody do opryskiwanej powierzchni.
Nie stosować produktu 4-7 dni przed lub po użyciu herbicydów.

Data produkcji:           -  Nr partii: 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
P102 Chronić przed dziećmi.
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
P501 Pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.
Pusty pojemnik dostarczyć do miejsc utylizacji.

Produkt zawiera bakterie. Mikroorganizmy mogą powodować reakcje 
uczuleniowe. Użytkując preparat, zawsze nosić maskę przeciwpyłową 
(typ EN 149 FFP3 lub podobną), rękawice i odpowiednią odzież ochronną. 
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością 
lub przechodzące leczenie immunosupresyjne.

MIESZANIE Z INNYMI PREPARATAMI
INO BACT N można mieszać z większością nawozów i fungicydów. 
W takich przypadkach należy wcześniej  wykonać test zgodności. Zawsze 
dodawać INO BACT N jako ostatni produkt. Nie używać chlorowanej wody 
ani wybielacza, który mógłby zniszczyć bakterie i spowodować, że produkt 
będzie nieskuteczny. Unikać mieszanin z herbicydami. Przed użyciem 
wyczyścić opryskiwacz, aby uniknąć obecności pozostałości innych substancji 
w opryskiwaczu.  

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, zwierząt i artykułów 
spożywczych, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, 
w temperaturze od 4°C do 25°C włącznie, z dala od bezpośredniego światła 
słonecznego i od mrozu.

ZALECENIA UPRAWOWE
Opryskiwać roztworem resztki pożniwne.*
Resztki pożniwne zaleca się opryskiwać rano, wieczorem lub w dni 
pochmurne, aby uniknąć nadmiernego nasłonecznienia.
Po zastosowaniu produktu:
• na resztki pożniwne wykonać orkę lub płytką uprawę gleby nie później niż 
24-48 godzin po oprysku
• w przypadku uprawy bezorkowej zabiegi doprawiające oraz siew wykonać 
w ciągu 24-48 godzin po zastosowaniu produktu.

* Dawkowanie:
• zalecana dawka produktu: 0,5 l/ha
• zalecana ilość wody: minimum 200 l/ha
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