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Higiena w uprawie grzybów

ACTICIDE BAC 50 to mocny koncentrat specjalnych soli czwartorzędowych (50%) 
Wykazuje szybkie działanie biobójcze w stosunku do grzybów, pleśni i bakterii. Do nanoszenia w formie 
oprysku na regały, posadzki oraz do zamgławiania hal uprawowych. Także do likwidacji upraw oraz 
do zalewania ognisk chorobowych.
Opakowanie 10 kg, 20 kg Stężenie robocze: oprysk, piana 0,5-1%, zamgławianie 1 l na 1000 m³ 

CHLOROTECH to pianowy, zasadowy środek myjący. Zawiera podchloryn sodu oraz wodorotlenek sodu. 
Skutecznie usuwa  zabrudzenia organiczne. Do mycia pianowego i ręcznego posadzek, ścian, regałów.
Opakowanie 22 kg  Stężenie robocze 2-3%

AZZURRO to pianowy, zasadowy środek myjący bezpieczny dla metali. Skutecznie usuwa zabrudzenia 
organiczne. Przeznaczony do mycia pianowego i ręcznego posadzek, ścian, regałów i maszyn.
Opakowanie 22 kg  Stężenie robocze 1-2%

ASEPTOL PRO jest uniwersalnym środkiem dezynfekcyjnym na bazie aldehydu glutarowego 
i soli czwartorzędowych do oprysku lub zamgławiania pustych hal uprawowych.
Opakowanie 10 l  Stężenie robocze: oprysk, piana 1-2%, zamgławianie 1,5 l na 1000 m³

ULTRADES 200 jest środkiem na bazie aldehydu glutarowego (20%) i soli czwartorzędowych 
do oprysku lub zamgławiania (na zimno i na gorąco)  pustych hal oraz do likwidacji upraw.
Opakowanie 10 kg  Stężenie robocze: oprysk, piana 1-2%, zamgławianie 1 l na 1000 m³

DES FOAM PAA to kwaśny środek dezynfekujący na bazie 5% kwasu nadoctowego i stabilizowanego 
nadtlenku wodoru. Wykazuje szybkie działanie biobójcze w niskich temperaturach. 
Do nanoszenia w formie oprysku na regały i posadzki.
Opakowanie 10 kg  Stężenie robocze 1-2%

VULKAN jest mocno skoncentrowaną mieszaniną soli czwartorzedowych i aldehydu glutarowego  
do oprysku lub zamgławiania pustych hal uprawowych oraz do likwidacji upraw.
Opakowanie 5 l, 20 l  Stężenie robocze: oprysk, piana 1%, zamgławianie 1 l na 1000 m³

MULTIFOG jest nośnikiem poprawiającym charakterystykę mgły w zabiegach zamgławiania na zimno 
i na gorąco. Jest kompatybilny z wiekszością srodków ochrony roślin, środków dezynfekcyjnych 
i owadobójczych.
Opakowanie 5 l  Stężenie robocze 2%
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FUMIFARM to dwuskładnikowy fumigant dezynfekcyjny. Połączone działanie aldehydu glutarowego                  
i ortofenylofenolu wykazuje bardzo dobrą skuteczność biobójczą w stosunku do grzybowych patogenów 
pieczarki. Zastosowanie na pustą halę przed założeniem lub po torfie.
Opakowanie 200 g, 500 g, 1000 g Wydajność 200 g/400 m³, 500 g/1000 m³, 1000 g/2000 m³

FUMIECO to dwuskładnikowy fumigant dezynfekcyjny. Połączone działanie kwasu glikolowego i oregano 
wykazuje bardzo dobrą skuteczność biobójczą w stosunku do grzybowych patogenów pieczarki. 
Zastosowanie na pustą halę przed założeniem lub po torfie.
Opakowanie 500 g, 1000 g  Wydajność 500 g/500 m³, 1000 g/1000 m³

FUMISEPT to naturalny i bezpieczny fumigant dezynfekcyjny. Wykorzystane w nim oregano jako czynnik 
aktywny wykazuje bardzo dobrą skuteczność biobójczą w stosunku do grzybowych patogenów pieczarki. 
Zastosowanie na pustą halę przed założeniem lub po torfie.
Opakowanie 500 g, 1000 g  Wydajność 500 g/500 m³, 1000 g/1000 m³

FUNGISEPT jest kwaśnym pianowym środkiem myjącym na bazie nadtlenku wodoru i kwasu fosforowego. 
Usuwa zabrudzenia nieorganiczne. Do mycia pianowego i ręcznego posadzek, ścian, regałów i maszyn.
Opakowanie 5 kg, 22 kg  Stężenie robocze 2-3%

ACTICIDE BAC 50 to mocny koncentrat specjalnych soli czwartorzędowych (50%) Wykazuje szybkie 
działanie biobójcze w stosunku do grzybów, pleśni i bakterii. Także do zalewania ognisk chorobowych.
Opakowanie 10 kg, 20 kg  Stężenie robocze: oprysk, piana 0,5-1%, zamgławianie 1 l na 1000 m³

TRICOMIX A+B Komponenty do wytwarzania ditlenku chloru. Aby uzyskać 2000 ppm dwutelnku chloru 
należy wlać 1 litr Tricomixu B do 23 litrów wody a następnie uzupełnić  1 litrem Tricomixu A (aktywator)
Opakowanie 1 l, 20 l   Stosowanie: 0,5% podlewanie (10 ppm), 2,5% na okrywę (50 ppm)

FORTECA jest mocno skoncentrowanym środkiem owadobójczym na bazie permetryny i cypermetryny. 
Wysoka zawartość substancji aktywnych (50%) pozwala skutecznie obniżyć populację muchówek 
w uprawach grzybów.
Opakowanie 1 l, 5 l   Stężenie robocze: oprysk 1%, zamgławianie 100 ml na 600 m³

FUMIGUARD to fumigant owadobójczy na bazie cyfenotryny. Przeznaczony jest do zwalczania muchówek 
na uprawach grzybów jadalnych. Stosować cyklicznie na puste hale uprawowe przed wyrzutką podłoża.
Opakowanie 120 g, 360 g  Wydajność 120 g/360 m³, 360 g/1080 m³

FUMINEEM to naturalny fumigant owadobójczy na bazie oleju neem z miodli indyjskiej. Przeznaczony jest 
do zwalczania muchówek na uprawach grzybów jadalnych. Stosować cyklicznie w celu kontroli populacji 
owadów.
Opakowanie 500 g, 1000 g  Wydajność 500 g/500 m³, 1000 g/1000 m³


