РИЗОАКТИВ
Інструкція для застосування
Дозволено  для використання в органічному сільському господарстві згідно Стандарту МАОС з органічного
виробництва та переробки, що є еквівалентним до регламентів ЄС № 834/2007 та №889 /2008
Посвідчення про державну реєстрацію № 04049, № 04050
Діюча речовина: Bradyrhizobium japonicum, Rhizobium leguminosarum bv. pisum.
Вміст діючого чинника: 5 – 6 млрд кл/мл, 4 – 5 млрд кл/г.
Препаративна форма: рідина, порошок (торф, активоване вугілля).
Культура, що обробляється: соя, горох.
Норма витрат: 2 л/т, 2 кг/т.
Призначення: препарат, високоактивних, конкурентоздатних азотфіксувальних бактерій, сприяє поліпшенню азотного живлення бобових культур, призводить до зростання врожайності та підвищення якості насіння.
Спосіб обробки: передпосівна обробка насіння.
Термін придатності:
рідина (6 місяців при температурі +5…+8оС),
порошок (6 місяців при температурі +5…+15оС).
Термін проведення бактеризації насіння до посіву: рідина 0 – 30 діб, порошок  0 – 14 діб.
Фасування: каністри – 1 л, 5 л, 10 л, коробки –  1 кг, 2 кг.
Сумісне використання препарату з хімічними протруйниками: біоагенти препарату Ризоактив толерантні до ряду препаратів для протруювання. Звертайтесь до ПП НВП «Еко-Гарант» для того, щоб дізнатись перелік
сумісних препаратів для обробки:
0-800-216-000 (дзвінки із стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні).
Спосіб застосування та дози: рекомендуємо обирати марку Р для обробки насіння в протруювальних машинах, марку Т – для обробки вручну та за допомогою бетономішалок, марки Т, В – для обробки безпосередньо
в сівалці.
При обробці насіння вручну або за допомогою спеціальних пристроїв (навантажувачів, бетономішалок,
тощо) необхідно забезпечити рівномірний розподіл біопрепарату в масі насіння.
Вологий спосіб:
Назва
Ризоактив Р
Ризоактив Т

Ризоактив В

Біопрепарат, л, кг
Екстендр, л
Робочий розчин для обробки однієї тони насіння
2
2
1
2
1

Вода, л
6
7
7

Робочий розчин необхідно ретельно перемішати.
Сухий спосіб: Додати необхідну кількість інокулянту (з розрахунку на 1 т насіння)  безпосередньо в бункер
сівалки, ретельно перемішати з насінням.
-

Попередження:
Добре струсити перед використанням.
Застосувати до дати закінчення терміну зберігання.
Відкривати упаковку лише перед використанням.
Для приготування робочого розчину не використовувати хлоровану воду.
Зберігати за температури, яка вказана на упаковці.
При зберіганні мінімізувати перепади температур та запобігати замерзанню препарату.
Зберігати подалі від сонячних променів та джерел тепла.
Приготований робочий розчин використати протягом 5 годин.
Заходи безпеки: Містить мікроорганізми, які потенційно можуть викликати сенсибілізуючі реакції.
Попереджати вдихання парів.
Одягати захисні рукавиці/захищати очі.
У випадку потрапляння на шкіру, промити великою кількістю води.

Відповідальність виробника: Всі рекомендації базуються на власній практиці та досвіді і відповідають нормам, що
затверджені реєструючими органами. Вони не звільняють покупця від власної оцінки та врахування значної кількості
чинників, які виникають при зберіганні та використанні препарату. Оскільки виробник не впливає на зберігання та всі
пов’язані з цим умови , відповідно, він не несе відповідальності за негативні наслідки недотримання інструкції. Використання препарату в інших виробничих сферах або за іншими технологіями, перш  за все на культурах, які не вказані в
наших рекомендаціях, нами не вивчалось. З  нашого боку ми виключаємо будь-яку відповідальність за можливі наслідки
такого використання препарату.

