Biopreparaty skuteczne

z natury
Katalog produktów

Czerpiąc inspirację z natury,
stworzyliśmy serię ekologicznych preparatów mikrobiologicznych
BactoTech, które umożliwiają osiągnąć jak najlepsze efekty bez
konieczności stosowania sztucznych substancji chemicznych.
Zawarte w produktach BactoTech wyselekcjonowane szczepy
mikroorganizmów skutecznie wspomagają uprawy i wpływają
na lepszy wzrost roślin, a także przyspieszają proces biologicznego
rozkładu zanieczyszczeń. Dzięki temu nasze preparaty mają
szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, gospodarstwie
domowym i ochronie środowiska.

Dla rolnictwa i przemysłu
Seria profesjonalnych biopreparatów
wspomagających uprawę roślin
i hodowlę zwierząt.
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Dla domu i ogrodu
Ekologiczne preparaty mikrobiologiczne
przeznaczone do stosowania w domu
i ogrodzie.
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Usługi B+R
Oferta laboratoryjna BactoTech:
prace badawcze z zakresu mikrobiologii,
biotechnologii i chemii środowiska.
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ROLNICTWO i PRZEMYSŁ

BactoFos
biopreparat stymulujący
uwalnianie fosforanów w glebie
BactoFos to ekologiczny preparat wspomagający nawożenie roślin uprawnych. Bakterie
obecne w preparacie BactoFos w sposób naturalny stymulują aktywność biologiczną
gleby poprzez uwalnianie w niej łatwo przyswajalnych fosforanów, niezbędnych dla
prawidłowego rozwoju roślin.
Działanie preparatu
Po wprowadzeniu preparatu do gleby, bakterie zawarte w BactoFos
stopniowo rozkładają zawarty w niej fosforan wapnia. Wzrost
stężenia fosforanów korzystnie wpływa na właściwy rozwój roślin,
a zwiększona aktywność biologiczna gleby wspomaga ich prawidłowe ukorzenienie. Działanie BactoFos oparte jest na naturalnych
procesach metabolicznych - stosowanie preparatu nie niesie za sobą
ryzyka przenawożenia i pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na
stosowanie nawozów fosforowych.
Zalety preparatu BactoFos:
• stymuluje uwalnianie fosforanów w glebie,
• zwiększa plony,
• poprawia żyzność gleby,
• obniża koszty nawożenia,
• preparat jest naturalny i bezpieczny dla środowiska.
Informacje dodatkowe
BactoFos można stosować także jako komponent nawozu fosforowego.
Preparat dodany do nawozu w znacznym stopniu przyspiesza uwalnianie
fosforanów w glebie i zwiększa ich stężenie nawet o 200%.
Forma: preparat w formie płynnej
Pojemność: 1 l lub 5 l
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BactoRol Plus
biopreparat przyspieszający
rozkład materii organicznej w glebie
BactoRol Plus to ekologiczny preparat przyspieszający rozkład materii organicznej
nagromadzonej w glebie, takiej jak resztki pożniwne, obornik czy poplon. Dzięki zawartym w preparacie mikroorganizmom, BactoRol Plus w sposób naturalny zwiększa
właściwości sorpcyjne gleby i ogranicza wypłukiwanie z niej składników odżywczych.
Stosowanie preparatu wpływa także na poprawę zdrowotności roślin i jakości plonów.
Działanie preparatu
Zastosowane w BactoRol Plus wyselekcjonowane szczepy bakterii
glebowych przyspieszają rozkład resztek pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego. Ich wysoka aktywność biologiczna podnosi zawartość próchnicy i składników odżywczych w glebie, a tym samym
poprawia jej funkcje retencyjne. BactoRol Plus zwiększa również
pojemność wodną gleby i uodparnia rośliny na suszę.
Zalety preparatu BactoRol Plus:
• przyspiesza rozkład resztek roślinnych i zwierzęcych,
• podwyższa zawartość próchnicy,
• zatrzymuje w glebie wodę i minerały,
• zwiększa odporność roślin na suszę,
• wpływa na lepszą zdrowotność roślin,
• obniża koszty nawożenia i nawadniania.
Informacje dodatkowe
BactoRol Plus stosuje się w formie oprysków. Można go także wykorzystywać jako komponent do nawozów mineralnych, organicznych lub wapna
ogrodniczego.
Forma: preparat w formie płynnej
Pojemność: 1 l lub 5 l
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ROLNICTWO i PRZEMYSŁ

Agro SanitoBac
STARTER + KONTYNUATOR

biopreparat uzdatniający gnojowicę i gnojówkę
Agro SanitoBac to ekologiczny preparat mikrobiologiczny. Przeznaczony jest do stosowania w zbiornikach z gnojówką lub gnojowicą pochodzącą z hodowli trzody chlewnej
i bydła oraz na płytach obornikowych. Stosowanie preparatu poprawia jakość nawozu,
ułatwia wypompowanie zawartości zbiornika i w znacznym stopniu ogranicza wydzielanie odorów.
Działanie preparatu
Dzięki procesom metabolicznym zawartych w preparacie bakterii,
Agro SanitoBac rozkłada zanieczyszczenia i upłynnia zawartość
zbiornika. Stosowanie preparatu pozwala także zmniejszyć osady,
ograniczyć pienienie i powstawanie kożucha. Dodatkowo preparat
eliminuje związki powodujące powstawanie odoru. Agro SanitoBac
to środek w 100% naturalny, jest bezpieczny dla ludzi oraz środowiska.
Zalety preparatu Agro SanitoBac:
• upłynnia gnojowicę,
• eliminuje kożuch,
• zmniejsza osady,
• ogranicza pienienie,
• redukuje odory,
• ułatwia wypompowanie zawartości zbiornika,
• jest bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Informacje dodatkowe
Preparat dostępny jest w dwóch wersjach: Agro SanitoBac Starter,
będący dawką początkową oraz Agro SanitoBac Kontynuator,
podtrzymujący uzdatnianie gnojowicy.
Forma: preparaty w formie sypkiej
Pojemność: 0,5 l

6

DOM i OGRÓD

Biokomposter
naturalny preparat przyspieszający
rozkład materii organicznej i kompostowanie
Biokomposter to ekologiczny i wydajny preparat przyspieszający proces kompostowania
odpadów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W skład produktu
wchodzą starannie wyselekcjonowane mikroorganizmy, które wspomagają rozkład
kompostowanego materiału.
Działanie preparatu
Biokomposter przyspiesza powstawanie kompostu, eliminuje
chorobotwórcze drobnoustroje oraz jaja pasożytów, a dzięki zawartym w preparacie mikroorganizmom, gotowy nawóz cechuje się
wysoką zawartością składników odżywczych, które są lepiej przyswajalne przez rośliny.
Zalety preparatu Biokomposter:
• przyspiesza powstawanie kompostu,
• poprawia żyzność nawozu,
• oczyszcza kompost z chorobotwórczych bakterii,
• zwiększa odporność roślin,
• eliminuje nieprzyjemny zapach,
• produkt w 100% naturalny.
Informacje dodatkowe
Biokomposter można stosować we wszystkich rodzajach kompostowników, także w kompostowniach przemysłowych. Preparat
zawiera wyłącznie naturalne składniki i nadaje się do upraw
ekologicznych. Produkt posiada atest Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.
Forma: produkt w formie sypkiej
Pojemność: 0,5 l
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DOM i OGRÓD

BioGarden
naturalny preparat zwiększający zawartość
humusu i fosforu w glebie
BioGarden to bakteryjny użyźniacz glebowy, przeznaczony do stosowania zewnętrznego
w amatorskiej uprawie krzewów, drzew owocowych i warzyw, a także w uprawach
doniczkowych oraz szklarniowych. Preparat podnosi zawartość próchnicy i zwiększa
zasobność gleby w przyswajalny fosfor, niezbędny do prawidłowego rozwoju roślin.
Działanie preparatu
BioGarden zwiększa stężenie naturalnego fosforu w glebie i wspomaga
zrównoważone dojrzewanie nasion. Działanie preparatu stymuluje
aktywność biologiczną gleby, przyspiesza rozkład składników organicznych i podnosi zawartość próchnicy. Dzięki wysokiej aktywności metabolicznej bakterii, BioGarden przywraca równowagę mikrobiologiczną
gleby, poprawia jej właściwości fizykochemiczne, zatrzymując minerały
i wodę. Ponadto preparat zapobiega gromadzeniu się szkodliwych
związków azotu, eliminuje z gleby patogeny i uodparnia rośliny
na choroby.
Zalety preparatu BioGarden:
• stymuluje aktywność biologiczną gleby,
• zwiększa zawartość próchnicy,
• niweluje niedobory fosforu w glebie,
• poprawia ukorzenianie się i plonowanie roślin,
• eliminuje patogeny i uodparnia rośliny na choroby,
• preparat w 100% naturalny, bezpieczny dla środowiska.
Informacje dodatkowe
Działanie preparatu opiera się na naturalnych procesach metabolicznych i nie wiąże
się z ryzykiem przenawożenia. Preparat jest w 100% naturalny, bezpieczny dla ludzi
i środowiska. Można go stosować zarówno w uprawach tradycyjnych, jak i ekologicznych.
Forma: produkt w formie płynnej
Pojemność: 280 ml
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Bioudrażniacz DO KUCHNI
biopreparat zapobiegający zatykaniu syfonów i odpływów kuchennych
Bioudrażniacz do kuchni to ekologiczny preparat przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i gastronomii. Dzięki wysokiemu stężeniu mikroorganizmów zawartych w preparacie,
Bioudrażniacz skutecznie rozkłada resztki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Stosowany
regularnie pozwala zachować drożność syfonu i rur odpływowych, a także niweluje
nieprzyjemne zapachy.
Działanie preparatu
W skład produktu wchodzą wyselekcjonowane szczepy bakterii rozkładające
złogi tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, białka, skrobię czy celulozę,
a więc te substancje organiczne, które najczęściej powodują zatykanie
zlewu w kuchni. Za sprawą wysokiej aktywności metabolicznej drobnoustrojów, preparat aktywnie udrażnia odpływ i zapobiega powstawaniu
zatorów.

Bioudrażniacz DO ŁAZIENKI
biopreparat zapobiegający zatykaniu syfonów i odpływów
w urządzeniach sanitarnych
Bioudrażniacz do łazienki to biopreparat przeznaczony do zachowania drożności odpływów
i rur w urządzeniach sanitarnych, takich jak prysznic, wanna czy zlew. Stosowany regularnie
eliminuje problem zatykania systemu odpływowego, a dzięki szybkiemu rozkładowi resztek
gromadzących się w syfonie, neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
Działanie preparatu
Bioudrażniacz jest preparatem naturalnym, zawierającym mieszaninę
mikroorganizmów, które rozkładają tłuszcze, białka oraz włosy. Ze względu
na sypką formę, preparat szybko się rozpuszcza i osadza się w miejscach
powstawania zatoru, co zwiększa jego skuteczność. Stosowany raz w miesiącu udrażnia system odpływowy, a dzięki aktywności metabolicznej
zawartych w preparacie drobnoustrojów, zapobiega zatykaniu przewodów
kanalizacyjnych.
Zalety preparatów Bioudrażniacz:

• skutecznie rozkładają resztki nagromadzone w odpływach,
• zapobiegają zatykaniu rur kanalizacyjnych,
• eliminują nieprzyjemne zapachy,
• są bezpieczne dla systemu odpływowego,
• preparaty w 100% naturalne.
Forma: produkty w formie sypkiej
Pojemność: 250 g

9

DOM i OGRÓD

SanitoBac
biopreparat przyspieszający
rozkład materii w zbiornikach
na nieczystości płynne
SanitoBac to naturalny preparat mikrobiologiczny przyspieszający degradację
materii organicznej w instalacjach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków
i w zbiornikach szambowych. SanitoBac w znacznym stopniu zmniejsza osady,
ogranicza pienienie w zbiorniku, a bakterie zawarte w preparacie w sposób
naturalny rozkładają zanieczyszczenia obecne w ściekach pochodzących
z gospodarstwa domowego.
Działanie preparatu
Regularne stosowanie preparatu SanitoBac poprawia funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i przedłuża żywotność
oczyszczalni ścieków czy zbiornika szambowego. Dzięki
wysokiemu stężeniu mikroorganizmów, SanitoBac usprawnia
rozkład nagromadzonej materii organicznej, takiej jak tłuszcze, białka, celuloza czy skrobia, a tym samym zmniejsza
uciążliwy zapach. Sypka forma preparatu sprawia, że SanitoBac działa natychmiastowo i nie zatyka rur kanalizacyjnych.
Zalety preparatu SanitoBac:
• przyspiesza rozkład zanieczyszczeń,
• zmniejsza osady,
• ogranicza pienienie,
• usprawnia działanie instalacji kanalizacyjnej,
• przedłuża żywotność zbiornika,
• niweluje odór,
• nie zawiera substancji toksycznych.
Informacje dodatkowe
Preparat w 100% naturalny, bezpieczny dla ludzi
oraz środowiska naturalnego, nie powoduje uszkodzeń
kanalizacji i zbiorników.
Forma: produkt w formie sypkiej
Pojemność: 200 g
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Usługi badawczo-rozwojowe
BactoTech oferuje usługi badawczo-rozwojowe realizowane na etapie projektowania,
przygotowania oraz eksploatacji. W ramach prac B+R proponujemy opracowanie
preparatów bakteryjnych dla przemysłu chemicznego i biotechnologicznego czy ocenę
możliwości wykorzystania mikroorganizmów w celach wskazanych przez Klienta.
W laboratorium badawczym BactoTech wykonujemy również niezależne ekspertyzy
i analizy z zakresu mikrobiologii, biotechnologii i chemii środowiska.

Zakres realizowanych usług
usługi B+R, badania, ekspertyzy
Usługi
badawczo-rozwojowe
dla producentów

Analizy i badania
właściwości
drobnoustrojów

Monitorowanie
i ochrona
środowiska

Badanie
przedmiotów
i produktów

O BactoTech
BactoTech to polska firma, która została stworzona przez zespół
badaczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naszym
głównym celem jest opracowywanie i udostępnianie ekologicznych preparatów bioaktywnych, których skład stanowią mikroorganizmy i inne naturalne substancje wspomagające. Cel ten
realizujemy w oparciu o wiedzę, doświadczenie oraz znajomość
potrzeb i problemów naszych Klientów.
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Bacto-Tech Sp. z o. o.
ul. Gagarina 5/102
87-100 Toruń
tel.: +48 605 530 884
e-mail: kontakt@bactotech.pl

www.bactotech.pl

