BactoFil® B 10
Etiketa / Príbalový leták
Pôdny bakteriálny prípravok pre dvojklíčnolistové rastliny.
Spôsob použitia: aplikuje sa pred sejbou dvojklíčnolistových rastlín, na stimulovanie
mikrobiálneho života pôdy, na strniská na urýchlenie rozkladu rastlinných zvyškov.
Použiteľný prakticky vo všetkých oblastiach pestovania rastlín: vo veľkom meradle slnečnica, repka
olejná, cukrová repa, zelenina, zemiaky, okrasné rastliny, v ovocných sadoch, vinohradoch, v
tradičnom aj v ekologickom poľnohospodárstve.
Dávkovanie: 1 l/ha do 200 – 400 litrov vody
Vo vode rozpustený BactoFil® B 10 sa priamo aplikuje na ošetrovanú plochu, následne zapravte do
hĺbky sejby do pôdy 10 – 14 dní pred sejbou.
Pred použitím prípravok dobre pretriasť vo fľaši.
Nemiešať prípravok s kvapalnými priemyselnými hnojivami ani s anti-bakteriálnymi prípravkami !
Zloženie: Azospirilum lipoferum, Azotobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus circulans,
Bacilus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Micrococcus roseus , mikroorganické častice, makro a
mikro elementy, enzýmy, ostatné rastlinné hormóny, vitamíny, rastové regulátory. Priemer všetkých
zárodkov: min. 5,2 x 109 buniek / ml.
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Dbajte na to, aby nedošlo k úletom
postrekovej kvapaliny, obmedziť priamy kontakt s pokožkou a chrániť oči pri používaní. Pri práci s
postrekom je nutné viackrát si umyť ruky a po skončení práce sa poriadne umyť a vymeniť
pracovnú odev. V prípade otravy, alebo jej podozrenia, na mieste podať prvú pomoc a následne
vyhľadajte lekárske zariadenie. Pri postreku používajte ochranný pracovný odev, ochranné
rukavice, ochranné topánky, ochranné okuliare a vhodné oblečenie na ochranu hlavy.
S 1/2
Prípravok skladujte v uzamknutom priestore, chráňte pred deťmi .
S 13
Skladujte oddelene od potravín a krmív pre zvieratá.
S 20 / 21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite
S 36/37/39 Pri manipulácií používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a okuliare.
Ochranná doba : 0 dní.
Objem obalu: 1 l; 5 l; 10 l
Prípadné zvyšky postrekovej kvapaliny a ani prázdny obal z tohto prípravku nesmie zasiahnuť
vodné zdroje (jazerá, potoky, rieky vodné nádrže)! Použitie v biorezerváciach a v prísne
chránených oblastiach je zakázané. V prípade súhlasu vedenia príslušných orgánov, je možnosť
použitia v národných parkoch a v prírodných chránených oblastiach.
Prípravok samotný nie je nebezpečnou horľavinou, patrí do kategórie „E“ z hľadiska horľavosti.
Skladovanie a doba použiteľnosti: 6 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnych
obaloch a dodržaní teplôt 6 -10 °C.
Obsah rizikových látok: neprekračuje limity platné v Maďarskej republike
Výrobca: BioFil Kft, 1154 Budapest, Váci út 87
Č. rozhod. o certifikácii: 04.2/550-1/2011 MgSZH - vzájomné uznanie z Maďarskej republiky
Dodávateľ: AGRO.bio Hungary Kft. 9700 Szombathely Hollán E. u. 21
Dodávateľ v SR: LUCAGRA,s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec
Dátum výroby:
Číslo výrobnej šarže

