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BioKURATOR jest produktem jest środkiem wspoma-
gającym uprawę roślin, powstałym w procesie fermen-
tacji mikroorganizmów (Lactobacillus fermentum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Saccha-
romyces cerevisiae), melasy z trzciny cukrowej i wody. 
BioKURATOR nie zawiera żadnych genetycznie 
mody�kowanych mikroorganizmów.
Zakres stosowania: Rolnictwo, ogrodnictwo 
i ogrodnictwo hobbystyczne.

INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Produkt BioKURATOR przeznaczony jest do dolistnego 
stosowania w formie oprysku. Zaleca sie łączne 
stosowanie z BioKURATOR LIQUID Ca (zgodnie 
z zaleceniami dotyczącymi stosowania), a w uprawach 
ekologicznych łącznie z FUNDAMENTAL CA (zmielo-
na skała dolomitowa).
Zalecane stosowanie w uprawach zbóż:
BioKURATOR stosować w formie oprysku roztworem 
wodnym o stężeniu ok. 0.4-0.1%, po fazie kłoszenia, 
przy użyciu odpowiedniego opryskiwacza. W zależno-
ści od zastosowanej techniki rozpylania można 
stosować również wyższe stężenia.
Zalecana dawka: 1 L/ha.
Zalecane stosowanie w uprawach warzyw, winorośli 
i w sadownictwie: 
BioKurator stosować w formie oprysku roztworem 
wodnym o stężeniu ok. 0.4-0.1%, od fazy 3-5 liści, przy 
użyciu odpowiedniego opryskiwacza. W zależności od 
zastosowanej techniki rozpylania można stosować 
również wyższe stężenia.
Zalecana dawka: 1 L/ha. Należy przeprowadzić co 
najmniej 2–5 zabiegów. 

Wskazówki: Wstrząsnąć przed zastosowaniem. Nie 
używać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia 
lub tuż przed deszczem (ok. 3 godziny absorpcji przez 
roślinę). Oprysk zaleca się wykonać we wczesnych 
godzinach porannych.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: 
Okres karencji: nie dotyczy. Po użyciu opryskiwacz 
należy dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych! 
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać 
rozpylonej cieczy roboczej. Podawacz zastosowania 
zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oraz ochrony 
twarzy (półmaski �ltrującej/ �ltra drobnego pyłu).

PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI:
 Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu (+8 do 
+24° C). Chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych.

Producent: Nourivit Technologies GmbH,
Wienerstraße 20–24/M33/5, A-2514 Traiskirchen, Austria, 
info@nourivit.com, www.nourivit.com

Dystrybutor: Agro-Sieć Sp. z o.o., 
Przemysłowa 6, 86-200 Chełmno. 
sekretariat@agrosiec.pl, www.agrosiec.pl
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Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podsta-
wie Art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu.
Produkt zarejestrowany w Austrii na podstawie par. 9a 
austriackiej Ustawy o nawozach (DMG 1994) oraz 
Rozporządzenia (WE) nr 764/2008.

Masa netto/Objętość netto: 

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie pre-
paratu do obrotu: Nourivit Technologies Gm-
bH, Kaiser-Franz-Ring 13, 2500 Baden, Austria

Numer partii i data produkcji: na opakowaniu. Okres 
przydatności do stosowania: 12 miesięcy Produkt należy 
zużyć bezpośrednio po otwarciu.


