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ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(агропромисловий комплекс)
Ecostern® No-till, SC (Екостерн® No-till, КС)
Біопрепарат для оздоровлення ґрунту
пo-till, mini-till, strip-till
Опис: рідина або концентрат суспензії (КС), від кремового до коричневого кольору зі
специфічним запахом.
Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.
Склад: концентрат життєздатних мікроорганізмів різних таксономічних груп: бактерії роду
Bacillus, Paenibacillus, Enterobacter, гриби роду Trichoderma та їх активних метаболітів.
Загальне число життєздатних мікроорганізмів-продуцентів не менше ніж 2,5×109 КУО/см3.
Призначення: для обробки пожнивних решток, стерні та ґрунту після збирання урожаю зернових,
бобових, технічних та інших культур, що вирощуються за технологіями no-till, mini-till, strip-till.
Біологічна дія препарату:
 пригнічує широкий спектр збудників грибних та бактеріальних хвороб
 працює в умовах дефіциту вологи в широкому діапазоні температур
 нейтралізує фітотоксини
 підвищує загальну біологічну активність ґрунту
Спосіб застосування:
 перед використанням біопрепарат ретельно збовтують
 нормовану кількість препарату розчинити в необхідному об’ємі води
 робочий розчин препарату готувати безпосередньо перед обробкою
 готовий робочий розчин рівномірно нанести на ґрунт із стернею, пожнивними рештками
 кількість біопрепарату коригується, в залежності від кількості пожнивних решток
Особливості застосування:
 обробку бажано проводити у безвітряну погоду
 біопрепарат можна застосовувати як самостійно, так і сумісно з іншими дозволеними
препаратами для живлення та захисту рослин. Попередньо потрібно провести тест на
сумісність
 для підвищення ефективності дії біопрепарату Екостерн® No-till, КС до робочого розчину
додають Липосам® (0,25-0,5 л/га)
Увага ! При зберіганні біопрепарату можлива конгломерація клітин мікроорганізмів у вигляді
біоплівки на поверхні рідини або утворення згустків біомаси у вигляді осаду.У такому випадку, для
рівномірного розприскування робочого розчину препарату, бажано його перед використанням
профільтрувати.

Рекомендовані норми витрат в інтегрованому землеробстві
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Заходи безпеки: біопрепарат нетоксичний для людей, тварин та комах!
Екостерн® No-till, КС відповідає санітарно-гігієнічним нормам, не потребує використання
захисних засобів, не забруднює навколишнє середовище.
При попаданні біопрепарату на шкіру або в очі – промити великою кількістю води.
Умови зберігання: біопрепарат зберігають у герметичній упаковці, у захищеному від світла місці.
Гарантійний строк зберігання:
12 місяців від дати виготовлення за температури від 2 0С до 8 0С або
6 місяців за температури від 8 0С до 14 0С.
При нетривалому порушенні умов зберігання біопрепарату можлива зміна зовнішнього вигляду
упаковки (здуття) та поява більш інтенсивного специфічного запаху.
Властивості біопрепарату при цьому не втрачаються.
ТУ У 24.1-30165603-024:2020
Посвідчення про державну реєстрацію: серія А № 08717
Виробник: ПП «БТУ-Центр», Україна, Вінницька обл., 24321, м. Ладижин, вул. Будівельників, 35,
тел.: (04343) 6-96-28.
Місце виготовлення: Україна, Вінницька обл.,24321, м. Ладижин, вул. Промислова, 10 а.
Відділ збуту: тел. (044)594-38-83, 594-38-84
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