


Fundamental jest środkiem wspomagającym uprawę 
roślin, powstałym w procesie namnażania mikroorgani-
zmów (Bi�dobacterium animalis, Bi�dobacterium bi�dum, 
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, Lactobacil-
lus plantarum, Rhodopseudomonas palustris i Saccharo-
myces cerevisiae), w procesie fermentacji melasy z trzciny 
cukrowej i wody. Fundamental nie zawiera żadnych gene-
tycznie mody�kowanych mikroorganizmów.

ZAKRES STOSOWANIA
Rolnictwo, ogrodnictwo i ogrodnictwo hobbystyczne.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Produkt Fundamental przeznaczony jest do dolistnego 
i doglebowego stosowania w formie oprysku na wszystkie 
uprawy oraz do podlewania.
Zabiegi doglebowe: W celu zwiększenia aktywności biolo-
gicznej gleby oraz przyśpieszenia rozkładu resztek pożniw-
nych stosować Fundamental doglebowo w formie oprysku 
roztworem wodnym o stężeniu ok. 15-25%. 
Po aplikacji wymieszać z glebą. Podczas stosowania unikać 
bezpośredniego promieniowania słonecznego. 
Zalecana dawka: 30-50 l/ha
Zabiegi nalistne: Fundamental stosować dolistnie 
w formie oprysku roztworem wodnym w stężeniu ok. 1-3%, 
zapobiegawczo, przed pojawieniem się objawów chorobo-
wych, przy użyciu opryskiwaczy polowych. 
Zalecana dawka: 3-5 l/ha. Liczba zabiegów w okresie wege-
tacji: 3-5. Preparat Fundamental stosujemy 
w zabiegach dolistnych łącznie z Fundamental Ca
(5 l/ha Fundamental + 3 kg/ha Fundamental Ca).
WAŻNE: Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznie-
niu lub tuż przed deszczem (czas absorpcji przez roślinę 
wynosi ok. 3 godziny). 

Podlewanie:
Fundamental stosować w postaci roztworu wodnego 
o stężeniu 1%, co 10-14 dni w zależności od zapotrzebowa-
nia danej uprawy na wodę. 
Kompostowanie i nawożenie obornikiem  
gospodarskim: 
Fundamental stosować w dawce 1-1,5 l/m3 substratu. 
Nanosić po wcześniejszym zmieszaniu z wodą w stosunku 
1:5.

OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
Nie ma konieczności przestrzegania okresów karencji. 
Po użyciu opryskiwacz dokładnie wymyć. Fundamental nie 
zawiera substancji szkodliwych dla człowieka i zwierząt. Nie 
ma konieczności przestrzegania okresów karencji.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, 
w temperaturze od 8° C do 24° C. Chronić przed bezpo-
średnim działaniem promieni słonecznych. Powstawanie
jasnej powłoki na powierzchni przechowywanego produktu 
jest naturalnym elementem procesów życiowych w nim za-
chodzacych i nie wpływa na jego skuteczność.

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

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie 
Art.5 Ustawy o nawozach i nawożeniu. Produkt zarejestro-
wany w Austrii na podstawie par. 9a austriackiej Ustawy 
o nawozach (DMG 1994) oraz Rozporządzenia (WE) 
nr 764/2008.
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Masa netto/Objętość netto: 

Numer partii i data produkcji: na opakowaniu. 
Okres przydatności do stosowania:minimum 24 miesiące 

Produkt wyprodukowany przez:
Agro-Sieć Sp. z o.o. (na licencji/technologii
Nourivit Technologies GmbH i Valibiotics AG)
Ul. Przemysłowa 6, 88-200 Chełmno
www.agrosiec.pl


