Na úpravu hnoja a hnojovky
Biologický preparát na použitie do hnoja, pod rošty, alebo
do nádrží s hnojovkou.
Biopreparát

pre farmárov a malých chovateľov

gram

• účinne odstraňuje zápach vznikajúci pri chove zvierat
• zlepšuje životné a rastové podmienky zvierat
• likviduje usadeniny v hnojovke, bez potreby dalšieho použitia
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miešadla v nádržiach
• hnojovka má po použití prípravku ľahkú a homogénu konzistenciu
• upravuje vlastnosti hnojovky / nespaľuje rastliny
• umožňuje používanie dusičňanov
• zabraňuje vzniku hniloby
Neobsahuje chloramin, síran meďnatý ani iné škodlivé chemikálie.
Je celkovo neškodný pre zvieratá, ľudí a životné prostredie.

BIOLOGICKÝ PREPARÁT

Biologický preparát

pre farmárov a malých chovateľov
Dávkovanie / použitie

Potrebné množstvo preparátu Well Bak rozpustiť v 10 litroch teplej nechlorovanej vody / nie
horúcej, v plastovej nádobe necháme postát cca 60 min .a premiešať plastovým miešadlom / nie
kovovým. Zmes vylejeme do nádrže / septika s hnojovkou, postrekom alebo poliatím hnojiska.
Opakované použitie prípravku 1x v mesiaci podla velkosti hnojiska

Výpočet potrebnej dávky:

- štartovacia dávka :20 g alebo 2 odmerky na každý 1 m3 / hnoja,hnojovky.
- ďalšia dávka 10 g alebo 1 odmerka na každý 1m3.

POZOR!!!
Biopreparát WELL Bak účinkuje len vo vlhkom prostredí. Nepoužívať dezinfekčné
prostriedky pred alebo po použití. Biopreparátu WELL Bak. Pre dobrý účinok prostriedku je
dobré v maximálnej miere obmedziť používanie chemických látok.

Fyzikálno-chemické vlastnosti
Farba -svetlohnedá ,vlhkosť -nie menej ako 12%

Biochemické vlastnosti
Počet živých mikrobiologických buniek CFU/G nie menej ako 4,0 x 10

Skladovanie
Bio preparát Well Bak skladovať v uzavretých originálnych obaloch. V suchých a vetrateľných
miestnostiach pri teplote od -30 ° až do + 30 °C

Bezpečnostné opatrenia

Nevdychovať prach ,v prípade zasiahnutia očí vypláchnuť oči väčším množstvom vody a
kontaktovať lekára.

Záruka a doba použiteľnosti
Výrobca garantuje súlad prípravku Well Bak s požadovanými technickými parametrami pri
dodržaní podmienok pri transporte a skladovaní.
Záručná doba je 3 roky od dátumu výroby. Po dobe záruky je výrobok možné použiť s tým ,že
prípravok má nižšiu účinnosť, čo treba brať do úvahy pri dávkovaní.

Distribútor a predajca:
GRIMY s.r.o Kamenická 853/10, 02901
Námestovo. Slovensko
Kontakt: info@nadobynaodpad.sk
E-shop: https://nadobynaodpad.sk
Výrobca WF WELL SYSTEM Sp. Z O.O.
«WELLFORT», Ukraina

