
Siły biologii - 
w Twojej służbie!
APLIKACJA NALISTNA



Aktywacja systemu 
obronnego rośliny

Zaburzenie 
cyklu życiowego

 patogenów

Wzmocnienie 
odporności roślin 

przeciwko głównym 
sprawcom chorób

Brak 
chemicznych 
pozostałości 
na roślinach

i owocach

Brak
 zagrożeń dla 
użytkownika

BioKURATOR* w połączeniu z BioKURATOREM Liquid Ca, to pro-
dukt dedykowany jako alternatywa chemicznych fungicydów w 
zwalczaniu chorób w praktycznie wszystkich uprawach. 

Mikroorganizmy zawarte w preparacie dominują w środowisku 
i nie dopuszczają do zasiedlenia roślin przez patogeny, a także ak-
tywują szereg mechanizmów obronnych. Produkt o takiej skutecz-
ności, bezpieczeństwie dla konsumenta, rolnika i środowiska  staje 
się bardzo atrakcyjną alternatywą co do przyszłości w ochronie 
roślin.

Ma to ogromne znaczenie w czasach, kiedy wycofaniu ulega coraz 
więcej substancji fungicydów a Europa ogłasza Zielony Ład w dro-
dze strategii „Od pola do stołu”.

* zarejestrowany produkt ekologiczny ne terenie 
Republiki Austryjackiej

Dostępne pojemności: 10 i 20 litrów



W skład BioKURATORA wchodzą 4 gatunki mikroorganizmów:
1. Lactobacillus plantarum: 

• wzmacniają odporność roślin przeciwko m.in. choro-
bom fuzaryjnym, chwościkowi buraka, antraknozie 
łubinu oraz wielu chorobom powodującym zgniliznę 
korzeni (Fusarium, Cercospora, Colletotrichum, Xan-
thomonas campestris, Erwinia carotovora, Pseudomo-
nas syringae)

2. Lactobacillus fermentum:
• wzmacniają odporność roślin przeciwko sprawcom 

chorób takich jak szara pleśń, fuzariozy oraz zgnilizny 
korzeni (Botrytis, Fusarium, Pythium)

• zwiększają wydajność fotosyntezy
3. Lactobacillus casei:

• wytwarzają kwasy organiczne, które wykazuję działa-
nie przeciwgrzybiczne,

• zwiększają odporność roślin na stres wodny,
• wytwarzają bakteriocyny, czyli substancje toksyczne 

dla patogenicznych bakterii.
4. Saccharomyces cerevisiae: 

• wzmacniają odporność roślin przeciwko sprawcom 
szarej pleśni i fuzarioz (Botrytis cinerea, Fusarium),

• naturalny stymulator wzrostu, ze względu na dużą 
zawartość białek, węgolowodanów i witamin,

• stymuluje syntezę hormonów roślinnych.

BioKURATOR i BioKURATOR Liquid Ca to połączenie rege-
nerujących mikroorganizmów i dostępnych dla roślin katio-
nów wapnia.

BioKURATOR jest przyjazny dla środowiska, nie wymaga 
okresu karencji i nie zanieczyszcza wód gruntowych.



BioKURATOR Liquid Ca
Nieodzownym elementem technologii opartej na preparacie  
BioKURATOR jest jego łączna aplikacja wraz z BioKURATOR  
Liquid Ca (płynny roztwór wapnia). W połaczeniu działają komplek-
sowo, zwiększając odporność roślin przeciwko patogenom grzybo-
wym oraz utrudniając im wniknięcie do komórek roślinnych.

Biokurator Liquid Ca odpowiada za szereg istotnych funkcji, m.in.:

Stabilizuje i wzmacnia 
ściany komórkowe

Optymalne 
zaopatrzenie roślin 
w szybko dostępne 

jony wapnia

Zwiększa
 intensywność  

fotosyntezy

Ogranicza
 aktywność enzymów 
wytwarzanych przez 

patogeniczne
 grzyby

Bierze udział w pracy 
aparatów szparkowych 

(zwiększa odporność 
roślin na suszę)

Dostępne pojemności: 10 i 20 litrów



Dawkowanie: 
1,0 l BioKURATOR i 3,0 l BioKURATOR Liquid Ca na 1 ha. W zależ-
ności od typu opryskiwacza ilość cieczy roboczej wynosi od 100 
do 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie średniokropliste, doskonale 
sprawdzą się do tego celu rozpylacze firmy TeeJet typu TTJ60, 
dostępne w Agro-Sieci.

Biokurator dodawać do cieczy roboczej jako ostatni środek.

Zalecane stosowanie:

Uprawa Termin stosowania

Pszenica, 
jęczmień, 

pszenżyto, 
żyto

od początku  
kłoszenia

Rzepak żółty pąk/początek 
kwitnienia

Kukurydza w fazie 7-8 liści

Burak cukrowy

początek lipca  
(profilaktycznie 

przeciwko chwości-
kowi buraka)

Warzywa 
gruntowe

2-3 zabiegi w trak-
cie wegetacji, przed 

pojawieniem się 
objawów chorób



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

Zapraszamy do naszych oddziałów!



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 Kwidzyn
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 Malbork
tel. 55 272 20 53
kom. 664 144 510
malbork@agrosiec.pl

Piła
ul. Krzywa 9, 64-930 Piła
tel./fax. 67 214 20 87
kom. 509 598 800
pila@agrosiec.pl

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



Producent: 
Nourivit Technologies GmbH, 
Wienersdorfer Straße 20-24/M33/5
2514 Traiskirchen, Austria

Dystrybutor: 
Agro-Sieć Sp. z o.o., 
Przemysłowa 6, 86-200 Chełmno
www.agrosiec.pl


