
W glebie występuje wiele mikroorganizmów, które 
wpływają korzystnie zarówno na jakość gleby, jak 
i na rosnące w niej rośliny. Stosowanie produktów 
zawierających mikroorganizmy pozwala m. in. zwiększyć 
aktywność biologiczną gleb, stymulować wzrost i rozwój 
roślin oraz zwiększać ich odporność na czynniki stresowe 
(np. bakterie i grzyby).

Oferta produktów 
mikrobiologicznych 

Bakterie azotowe umożliwiają roślinom wykorzystanie 
azotu znajdującego się w atmosferze, który jest dla 

nich niedostępny.

Dzięki bakteriom fosforowym rośliny mogą 
wykorzystać fosfor znajdujący się w glebie w formach, 
które dla roślin są trudnodostępne lub niedostępne. 

Produkt pochodzenia naturalnego zawierający mikroorganizmy 
Bacillus velezensis, sformułowany jako płynny preparat 
biologiczny zwiększający odporność roślin na choroby, 
o działaniu zapobiegawczym. Poprzez wydzielanie metabolitów 
na drodze konkurencji eliminuje drobnoustroje chorobotwórcze 
i ogranicza rozwój fi topatogenów. 

Co daje stosowanie produktu Baktiplant?

• zwiększenie aktywności fi zjologicznej roślin

• aktywacja systemu obronnego roślin

• większa odporność roślin na czynniki stresowe

• stworzenie niekorzystnych warunków do rozwoju 
chorobotwórczych bakterii i grzybów 

• produkcja lotnych związków ograniczających rozwój 
fi topatogenów pochodzenia grzybowego

• produkcja sideroforów

• lepsza kondycja roślin, zwłaszcza w warunkach stresowych, 
zmniejsza ich podatność na patogeny chorobotwórcze

• wykazuje wysoką selektywność w stosunku do agrofagów

NIE WYMAGA OKRESU KARENCJI



• Zwiększa liczbę korzeni bocznych i ich długość

• Poprawia pobieranie składników odżywczych z gleby

• Wspomaga równowagę biologiczną gleby

• Obniża nawożenie fosforowe

• Odblokowanie fosforu w glebie

•  Wytwarza siderofory

• Wspomaga aktywność metaboliczną rośliny

• Stymuluje wzrost i rozwój 

• Stymuluje aktywność fi zjologiczną roślin

Stosowanie:

Schemat działania bakterii endofi tycznych: Dynamika fosforu w glebie:

Minimalna 
temperatura 

powietrza podczas 
aplikacji 5°C*

*największa skuteczność powyżej 10°C *największa skuteczność powyżej 10°C

Może być 
stosowany 

doglebowo lub 
dolistnie

Dawkowanie: 
0,5 l/ha

Nie mieszać 
z Siarką (S) 

oraz Miedzią (Cu) 

Nie mieszać 
z Siarką (S) 

oraz Miedzią (Cu)

Roślina dzięki współżyciu z bakteriami endofi tycznymi 
Paenibacillus durus 1x108 JTK wnikającymi do jej struktur przez 
części nadziemne i korzeń jest zdolna do wiązania wolnego 
azotu do form przyswajalnych.

Korzyści 
stosowania 
produktu 
N-bakter

Korzyści 
stosowania 

produktu 
P-bakter

• Zwiększa liczbę korzeni bocznych i ich długość

• Poprawia pobieranie składników odżywczych z gleby

• Wspomaga równowagę biologiczną gleby

• Obniża nawożenie azotowe

• Wiązanie azotu atmosferycznego i udostępnianie go roślinom

• Endofi ty konkurując o przestrzeń i składniki odżywcze z inwazyjnymi 
mikroorganizmami, utrudniają im rozwój

• Wytwarza siderofory

• Wspomaga aktywność metaboliczną rośliny

• Stymuluje aktywność fi zjologiczną roślin

Stosowanie:

Preparat zawiera bakterie Bacillus sp. 1x108 JTK, które 
wytwarzają substancje udostępniające roślinom niedostępne 
formy fosforu występujące w glebie. Przywraca naturalną 
równowagę gleb. 

Minimalna 
temperatura 

powietrza podczas 
aplikacji 5°C*

Może być 
stosowany 

doglebowo lub 
dolistnie

Dawkowanie: 
0,5 l/ha



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'RGB Low'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


