
 

 

 

 

 

 

 

 

BORA  
Mikrobiologický prípravok so špeciálnou účinnosťou 

 

 

 

Zloženie: Huba Beauveria bassiana  
Množstvo mikro. huby (CFU/g): aspoň 1,5x107, nosná látka: 95 m/m% perlit 
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Odporúčanie: pred aplikáciou namočte potrebné 

množstvo do vody aspoň na 48 hodín! 

                                       Výrobok s osobitnými prednosťami 

BORA je mikrobiologický prípravok so špecifickým                                                                                                                           
účinkom. Po aplikácii zachováva optimálnu úroveň 
fyziologických procesov koreňového systému, za 
prítomnosti lariev chrobákov, múch a motýľov žijúcich                              
v pôde. 

                    Spôsob fungovania 

Efekt tvorby enzýmov hubou aktivuje metabolické procesy bunkovej 
regenerácie rastlín, zaručuje obnovu koreňového systému aj v pôdach 
s vysokým výskytom hmyzu. Stimuluje a zvyšuje enzymatickú aktivitu 
v povrchových vrstvách koreňa, najmä inhibítorov chitinázy, glutanázy, 
peroxidázy a proteázy. Podporuje regeneráciu buniek a umožňuje 

rastline prekonať biotický aj abiotický stres. 

                Podmienky používania 
Teploty medzi 14 °C až 32 °C a relatívna vlhkosť nad 70% sú 
ideálnymi hodnotami dobrej účinnosti. 
Aplikácia na pôdu: postrekovať alebo zaliať na mokrú pôdu, 
následne udržiavať povrch pôdy vlhký aspoň 3-5 dní (prípadne 
použiť pred dažďom). 
Aplikácia na list: Zaistite úplné a rovnomerné pokrytie listovej 
plochy najmenej 1 000 l / ha.  
 

Čakacia ochranná doba: 0 dní. 
Skladovanie: v suchu a chlade do 4 °C. 

                                                                                                         Balenie: 100g, 1kg, 5 kg 
            Použitie: 

➢ 1 až 3,0 kg/ha na ošetrenie pôdy pred siatím a výsadbou, vo vodnej 
suspenzii s koncentráciou najviac 1% prípravku, ktorú nastriekajte na 
povrch pôdy a následne plytko zapracujte.  

➢ v období intenzívneho rastu na zavlažovanie pôdy v množstve 1,5 - 3,0 
kg/ha, v závislosti od spôsobu zavlažovania, najviac však v koncentrácii 
0,1% prípravku, následne opakujte podľa potreby po 1-3 mesiacoch. 

➢ Na záhradkárske použitie je odporúčaná dávka:  15 - 60 g / 100 m2 
➢ v koncentrácii 0,1% prípravku, t.j. v objeme 15-30 litrov vody  
➢ Používať na: zemiaky, koreňová zelenina, cibuľa, cesnak, jahody, trávnik 
➢ ovocie: liesky, čerešne, orech kráľovský, slivky 

 
Nepoužiť v období kvitnutia! 
"Prípravok nie je vhodné kombinovať s fungicídnymi prípravkami, pôdnymi dezinfekčnými 
preparátmi s účinkom proti hubám, ani s prípravkami na báze Trichoderma! 

 

https://biotomal.sk/produkt/bora-100g/
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