
Wracamy do korzeni - 
przywracamy naturalną równowagę
mikrobiologiczną Twoich pól!
APLIKACJA DOGLEBOWA
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Fundamental  jest mieszaniną bakterii kwasu mlekowego, droż-
dży i bakterii fototroficznych:

• Lactobacillus plantarum,
• Lactobacillus fermentum,
• Lactobacillus casei,
• Bifidobacterium bifidum,
• Bifidobacterium animalis,
• Rhodopseudomonas palustris,
• Saccharomyces cerevisiae.

Mimo wysoce intensywnej produkcji i eksploatacji gleb udaje się 
jeszcze osiągać stosunkowo wysokie plony. Niestety związane jest 
to z coraz większym wzrostem kosztów produkcji i przede wszyst-
kim degradacją ekosystemów naturalnych i rolniczych. Na szczę-
ście procesy te można spowolnić, a w krótkiej perspektywie czasu 
(3 lata) nawet odwrócić.

 Jednym ze sposobów jest zbudowanie technologii ochrony roślin z 
wykorzystaniem mikroorganizmów, które wykonują ogromną nie-
widoczną gołym okiem pracę. Systematyczne  wprowadzanie ich 
do gleby pozwala przywrócić naturalną równowagę mikrobiolo-
giczną, powstającą  naturalnie przez tysiące lat. 

Dzisiejsze problemy 
rolnictwa

Coraz większe nakłady na 
produkcję takich samych 

plonów

Ubijanie gleby przez
ciężki sprzęt 

Okresowe susze 

Erozja wodna 
i powietrzna powodująca 

spadek żyzności gleby

Spadek nawożenia
 organicznego

Ubogi płodozmian

Rosnąca presja wyspecjalizo-
wanych chorób 

i szkodników

Kumulacja pestycydów 
w glebie, produktach 

spożywczych i paszowych

Dostępne 
opakowania

25, 300 
i 1000 litrów 
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Aplikacja doglebowa  zalecana jest w zależności od rośliny uprawnej wio-
sną lub latem.

Dawkowanie:   30-50 litrów Fundamental na hektar. W zależności od typu 
opryskiwacza ilość cieczy roboczej wynosi od 100 do 400 ltr/ha. Ilość daw-
ki  preparatu  na rozkład resztek pożniwnych zależy od zawartości próchnicy 
w glebie. Zalecane opryskiwanie średniokropliste. Doskonale sprawdzą się roz-
pylacze firmy TeeJet typu TTJ60, dostępne w ofercie Agro-Sieci. 

Zalecane stosowanie: 

• Po żniwach do zaszczepiania gleby na rozkład resztek pożniwnych 
wszystkich roślin uprawnych oraz poplonów ścierniskowych, 

• Przed uprawą przedsiewną w celu zaszczepienia gleby.

Poszczególne szczepy mikroorganizmów zostały wyizolowane 
z naturalnego środowiska. Są one hodowane w oparciu o wła-
sny bank szczepów mikroorganizmów. Wyhodowane w ten spo-
sób mikroorganizmy są następnie komponowane i fermentowane 
zgodnie z recepturą firmy Nourivit. Są w pełni bezpieczne dla użyt-
kownika, fauny oraz flory. 

Fermentacja mikroorganizmów Fundamental odbywa się w spe-
cjalnie w tym celu zaprojektowanych bioreaktorach, w których pro-
ces ten przebiega w pełni automatycznie.

Aplikacja doglebowa

Fundamental 
ma dobroczynny 

wpływ na środowi-
sko mikrobiolo-

giczne gleby.

Aktywizacja 
życia w 
glebie

Stymulacja
rozwoju
korzeni

Uzyskiwana
 odporność ekologiczna 

wspomaga zdrowie 
i funkcjonowanie roślin oraz 

utrzymanie naturalnych 
procesów zachodzących 

w ekosystemie

Zwiększenie 
jakości zbiorów (owoce 

dojrzewają bardziej 
równomiernie i zawierają 
więcej antyoksydantów 

oraz substancji bioaktyw-
nych, takich jak witaminy, 

mikroelementy)

Mikroorganizmy
 przetwarzają produkty 

rozkładu takie jak
siarkowodór, dwutlenek węglai 
amoniak. W procesie przemiany 
materii tworzą z nich nowe sub-
stancje, takie jak aminokwasy i 

wielocukry oraz witaminy, które 
są ważne dla wzrostu

 i rozwoju roślin. 

Lepsza 
przemiana materii 

organicznej 
i wzrost zawartości 

próchnicy

Zmniejszenie  
populacji

 chorobotwórczych
 drobnoustrojów 

(patogenów),
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668 214 839 
664 144 564

sor@agrosiec.pl

Zapraszamy do kontaktu z Działem Środków Ochrony Roślin!

Chełmno

Krotoszyn

Jabłonowo Pomorskie

Drobin

Kwidzyn

Łasin

Garbno
Upałty Małe

Malbork

Piła

Łyskowo

www.agrosiec.pl

Oddziały 
Agro-Sieć Sp. z o.o.

Agro-Sieć Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
kom. 800 931 169
sekretariat@agrosiec.pl

Sklep firmowy 
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
tel./fax 56 677 04 80
sklep@agrosiec.pl

Drobin
ul. Sierpecka 85, 09-210 Drobin
kom. 664 144 502
drobin@agrosiec.pl
 
Garbno
ul. Garbno 11, 11-430 Korsze
tel./fax. 89 754 38 98
kom. 664 144 573
garbno@agrosiec.pl

Jabłonowo Pomorskie
ul. Przemysłowa 19, 87-330 
Jabłonowo Pomorskie
tel./fax. 56 498 02 97
kom. 664 144 512
jablonowo@agrosiec.pl

Krotoszyn
Krotoszyn 18, 88-190 Barcin
tel./fax. 52 383 36 00
kom. 734 417 171
krotoszyn@agrosiec.pl

Kwidzyn
Kwidzyn - Górki, 82-500 Kwi-
dzyn
tel./fax. 55 279 08 88
kom. 883 316 241
kwidzyn@agrosiec.pl

Łasin
ul. Spółdzielców 2, 86-320 
Łasin
tel./fax. 56 466 47 68
kom. 881 927 360
lasin@agrosiec.pl

Łyskowo
Łyskowo 50, 89-520 Gostycyn
tel. 883 316 250
lyskowo@agrosiec.pl

Malbork
ul. Zamkowa 15, 82-200 Mal-
bork
tel. 55 272 20 53
kom. 664 144 510
malbork@agrosiec.pl

Piła
ul. Krzywa 9, 64-929 Piła
tel./fax. 67 214 20 87
kom. 509 598 800
pila@agrosiec.pl

Upałty Małe k. Giżycka
ul. Upałty Małe 7A, 11-500 Gi-
życko
tel. 87 428 16 24

Zapraszamy do naszych oddziałów!
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